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APRESENTAÇÃO

Não restam dúvidas de que a “galáxia de Gutemberg” estabeleceu que a escrita é a mais
revolucionária invenção do homem. A tradição oral, por mais confiáveis que sejam as suas fontes, perde-
se no labirinto do tempo, nas contradições, particularidades e mudança das culturas, nas mobilidades
humanas através dos milênios e até nas transformações geográficas por que passa o nosso velho pla-
neta.

Por esse viés, sabe-se que a produção do conhecimento, no arcabouço das atribuições finalísticas,
de qualquer organização, perde-se, amiúde, no mencionado dédalo, se não houver o ânimo científico
de registrar, por meio de textos catalogados, o que se fez em determinado espaço temporal.

No conturbado mundo da administração pública, em que o fragor diário da batalha muitas vezes
ofusca uma visão mais ampla do seu papel, esta Defensoria Pública encontra um pequeno espaço para
registrar esta passagem, oferecendo aos leitores um oásis, aonde se mitigue a sede do saber, e para
que as gerações futuras saibam que por aqui passou um povo que gravou modestas páginas na histó-
ria.

Boa leitura,
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A CONTROVERTIDA DISCUSSÃO ACERCA DO NATIMORTO E SEU DIREITO AO NOME

GLAUCIA FONTES DE OLIVEIRA, bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Civil e Proces-
sual Civil. Analista do Ministério Público do Estado de Sergipe.

Email: glauciafontes05@hotmail.com
Classificação: Doutrina

Elaborado em 23/07/2014

Inicialmente, antes de debruçarmos sobre o cerne da questão, qual seja a possibilidade
dos pais atribuírem prenome e sobrenome ao natimorto quando do seu registro, faz-se mister a abordagem
de alguns conceitos correlatos ao tema, como o começo da personalidade, o princípio da dignidade humana
e alguns aspectos do registro da criança que nasce sem vida.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro atribui a personalidade jurídica ao indivíduo
que nasce com vida, ou seja, àquele que nasceu e respirou - cujo critério de avaliação pertence à medicina
–, ainda que incontinenti haja falecido. Desse modo, o direito brasileiro filia-se a teoria natalista, consoante
de se deflui da primeira parte do art. 2º do Código Civil. Todavia, a redação final do referido artigo de lei
excepciona a regra pondo a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, a guisa de exemplo temos
a corriqueira concessão dos alimentos gravídicos. Esses direitos, em sua grande parte, somente serão
concretizados quando do nascimento com vida, constituindo, dessa forma, mera expectativa de direito.

Quanto ao ponto, interessante trazer à baila o entendimento do renomado autor Silvio
Venosa, que assim dispôs:

O nascituro é um ente concebido que se distingue de todo aquele que não foi ainda concebido
e que poderá ser sujeito de direito no futuro, dependendo do nascimento, tratando-se de uma
prole eventual; isso faz pensar na noção de direito eventual, isto é, um direito em mera situação
de potencialidade.1

O que se quer aqui dizer, é que no cenário jurídico atual, a partir da utilização de métodos
como a interpretaçãoteleológica e axiológica das normas, em muitas situações, notadamente nas que
envolvem os direitos da personalidade, o que prevalece não são os postulados emanados de meras
conjecturas jurídicas, mas sim os sentimentos e valores pessoais e sociais, observados a partir de uma
visão humanizada da situação.

Isso explica porque resguardar direitos de um indivíduo que ainda não é pessoa e, sendo
assim, não possui personalidade jurídica. E é com espeque nesse mesmo raciocínio que se pretende neste
estudo demostrar o cabimento da atribuição de nome ao natimorto, ser humano que assim como o nascituro
é destituído de personalidade jurídica.

Impende destacar que não é objetivo deste trabalho trazer a lume as questões polêmicas
sobre a atribuição ou não da personalidade jurídica ao nascituro e, de conseguinte, ao natimorto, mas sim
nos fazer pensar, de forma humanística, sobre o cabimento da extensão ao natimorto de um dos direitos
da personalidade, qual seja o nome, à luz do princípio da dignidade humana, inobstante a ausência de
personalidade deste último.

Para facilitação da compreensão do assunto em tela, passemos nesse momento a uma
análise sucinta, porém cuidadosa, sobre o conceito eo registro da criança nascida sem vida ou morta
durante o parto, conforme resta traçado na Lei de Registros Públicos, para só após voltarmos a tratar do
tema proposto.

A palavra natimorto define-se como o embrião com 28 (vinte e oito)semanas de gestação
ou mais que nasceu morto ou morreu durante o parto. Não tendo nascido com vida não chegou adquirir
personalidade jurídica. Sobre o tema aduz o eminente civilista Orlando Gomes:“a personalidade civil do

1 VENOSA, Silvio de Salvo – Direito Civil: parte geral, 4ª ed., São Paulo, Atlas, 2004.
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2GOMES, Orlando.Introdução ao Direito Civil. 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001.
3BRASIL. Lei 6.015/1973. VadeMecum. Organização de Luiz Roberto Curia. 8ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
4VASCONCELLOS, Milton Silva de. O natimorto: relativizando a personalidade jurídica. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 4, no 169. Dis-
ponível em: <http://www.boletimjuridico.com.br/ doutrina/texto.asp?id=1119> Acesso em: 22 jul. 2014
5LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos (Teoria e Prática). 4. Ed. São Paulo: Editora Método, 2013. p. 62.

homem começa do nascimento com vida. Não basta o nascimento. É preciso que o concebido nasça
vivo. O natimorto não adquire personalidade”2.

Inobstante a indubitável ausência de personalidade do natimorto, a Lei 6.015/1973,
em seu art. 53, § 1º, determina o seu registro ao dispor: ̈ o registro da criança nascida morta deverá
ser feito no livro C Auxiliar, com os elementos que couberem”.3Destaque-se que nesse caso não é realizado
registro de nascimento, posto o nascimento sem vida do recém-nato, por isso o assento é feito em livro
próprio intitulado “C Auxiliar”. Este registro, do mesmo modo que o registro de óbito, é feito na Serventia
do Registro Civil do local onde houver ocorrido o falecimento, sendo gratuito o registro e primeira via da
certidão correspondente.

Só a titulo de esclarecimento, a situação do recém-nascido que nasce com vida e
morre logo após o parto é distinta da transcrita acima, devendo, nesse caso específico, ser efetuado seu
registro de nascimento e, sem seguida, de óbito, nos livros respectivos.

Sobre a problemática em tela, pertinente a indagação formulada em artigo que
trabalhou o tema do natimorto e a relativização dos direitos da personalidade que agora faço transcre-
ver:

Ora, como pode o Estado registrar quem juridicamente “nunca existiu”?
Ou não seria “existir” uma expressão correta para o caso em questão?
Uma tentativa de resposta poderia se basear numa preocupação estatística no sentido de
construir melhores planejamentos sociais, ou ainda na hipótese de que todo natimorto foi ob-
rigatoriamente um nascituro, e como tal, “sujeito de direitos”, ainda que carentes do nascimento
para sua concretização. (...)4

Ora, se é possível o registro do óbito de quem não é dotado de personalidade jurídica,
nada mais justo que se autorize a atribuição de nome a esse recém-nato, que para os seus genitores
já era há muito uma pessoa, para aqual se comprou enxoval, foi arrumado um quarto, atribuído um
nome, e nutrido um dos sentimentos mais fortes e puros vivenciados por um ser humano. Afinal de
contas, como tratado linhas acima na citação supracitada, será que o registro tem fins meramente de
obtenção de estatísticas? Acredito que não, até porque se esse fosse o fim colimado, não haveria
necessidade de registro, bastando tão-somente a criação de um método que permitisse o estabelecimento
de uma cadeia de informações mantida entre o hospital e os órgãos competentes.

A questão em epígrafe não deve ser analisada sob a ótica dos direitos do nascituro ou
natimorto, mas sim dos direitos dos seus pais e, especialmente, da gestante, que sentiu por vários meses
aquela vida desenvolver-se em seu ventre, que, independente de conceitos jurídicos sobre o tema, é
para ela uma pessoa, cuja perda causa dor e sofrimento muita das vezes difíceis de serem superados. 

Desde os primórdios, a humanidade se preocupou com o respeito ao luto dos pais
pelos filhos nascidos mortos, é o que se depreende, por exemplo, da“antiga tragédia grega de Antígona
que destaca o direito natural inato a toda mãe (e pai) de enterrar seu filho, de lhe render homenagens
e de preservar sua memória”5. Indubitavelmente, a ausência de referência ao nome no assento do
natimorto viola o princípio da dignidade humana do natimorto e dos seus genitores.

Enveredando por essa linha de raciocínio, a doutrina moderna e nossos juristas estão
cada vez mais aderindo ao cabimento da atribuição de nome à criança que nasce sem vida ou morre
durante o parto. É o que se vê da redação do Enunciado1 da Jornada de Direito Civil do Conselho da
Justiça Federal: “A proteção que o código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos
direitos da personalidade, tais como: nome, imagem e sepultura”.
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6Idem, p. 63.
7BRASIL. Projeto de Lei da Câmara de Deputados nº 5.171, de março.de 2013. Altera a redação do § 1.º do art. 53 da Lei n.º 6.015, de
31 de dezembro de 1973, que “Dispõe sobre os Registros Públicos, e dá outras providências”. 
8VASCONCELOS, Op. Cit., p. 15.

Pode também ser citado o item 34 do capítulo XVII das Normas de serviço da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado de São Paulo, posteriormente atualizado pelo Provimento CG 41/2012, que,
de forma pioneira, previu ser legítima a inserção do nome do recém-nascido vindo ao mundo sem vida
no assento a ser lavrado no livro C-Auxiliar, desde que assim optado pelos genitores.6

Existe, ainda, em trâmite na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 5.171/13, no
intuito de possibilitar quando do registro do natimorto no Livro C Auxiliar a atribuição de nome e sobrenome.
Modificando, com isso, o modelo atual do assento e consequente certidão que se limita a indicar o nome
dos pais e a data do óbito7. 

O prefalado Projeto de Lei tem por fim modificar a redação do § 1º do art. 53 da Lei
6.015/75 (Lei de Registros Públicos), passando a vigorar com o seguinte texto: No caso de ter a criança
nascido morta, será o registro feito no livro C Auxiliar, com os elementos que couberem,inclusive o
nome e o prenome que lhe forem postos. A redação grifada é a parte que se pretende acrescer ao
referido artigo de lei.

Consoante o teor da justificativa dosupracitado projeto, o fim colimado é corrigir uma
lacuna existente naLei dos Registros Públicos – que causa constrangimento, e por que não dizer imensa
angústia, aos genitores dos natimortos –, através da permissão de atribuição pelos pais de prenome e
sobrenome ao seu filho nascido sem vida, quando da lavratura do assento. Repise-se que não se estar
propriamente assegurando um direito da personalidade ao natimorto, mas sim respeitando a sua condição
de ser humano e o sentimento de luto dos seus genitores, à luz do que reza o princípio da dignidade hu-
mana.

Em meio a todas essas previsões, tem-se que a sociedade está em constante movimento
e se o direito vem retratá-la, regê-la, do mesmo modo deve está aberto a evoluções, sob de perder a
razão de ser e se tornar instrumento inútil ao fim que se destina.

Como o Direito é uma Ciência dinâmica, típica do subjetivismo do homem e das suas relações
sociais, caberá aos estudantes, advogados e juristas, o estudo no sentido de reconstruir o en-
tendimento jurídico destas relações que renascem a cada dia, pois é inegável que as exceções
continuarão a existir, e se é verdade que juridicamente o natimorto pode não existir,
é igualmente verdade que sua existência não poderá ser resumida a leis e
ultrapassados conceitos doutrinários do Direito brasileiro8. (grifo meu)

Pois bem, além da tendência hodierna de se criar instrumentos normativos que
garantam o direito do nome ao natimorto, conforme fora demonstrado acima, é de se destacar que há
quem entenda despicienda a edição de lei sobre o tema, sob o argumento de que não há proibição na
Lei de Registros Públicos de atribuição de nome às crianças nascidas sem vida, tendo em vista que a
própria redação do artigo que normatiza a questão diz que o registro do natimorto deve ser feito no Livro
C-Auxiliar “com os elementos que couberem”. De onde, para alguns juristas, extrai-se o cabimento de
atribuição de nome à criança nascida morta, por ser um dos elementos dos registros de nascimento e
óbito, com os quais o registro do natimorto guarda correlação.

Senão vejamos:

O § 1º do art. 53 da Lei 6.015/1973 não proíbe a inclusão do prenome e do nome do natimorto
no registro respectivo, admitindo, pelo contrário, que se de tal assento constem os “elementos
que couberem”, não poderia a norma administrativa estadual, de hierarquia inferior e em clara
violação ao disposto no art. 22, XXV, da Constituição, assim o fazer. Em outras palavras, a
norma infralegal não pode criar, modificar ou suprimir elementos registrais previstos na lei fe-
deral.9
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9LOUREIRO, Op. Cit., p. 61.
10TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 2. Ed. São Paulo: Editora Método, 2012. p. 86.

Nesta senda, sobreleva destacar que os direitos da personalidade devem ser analisados
sob uma perspectiva civil-constitucional, de modo a garantiro alargamento do exercício desses direitos,
os quais são corolário de um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a saber a dignidade
da pessoa humana. Em virtude desta acepção dos direitos da personalidade, é que se defende “que o
rol do código civil é meramente exemplificativo (numerusapertus) enão taxativo(numerusclausus)”.10

Por tudo exposto, é de clareza solar que a vedação da atribuição de nome e sobrenome
ao natimorto configura desrespeito à sua condição humana, pelo que não merece ser tratado como mera
coisa, cujo registro tenha por elemento identificador apenas um número com menção à data do óbito.
Em que pese ser destituído de personalidade, o natimorto é para os pais e demais familiares um
descendente (pessoa) por quem, com muito contento e ansiosidade, se aguardou a vinda ao mundo.

Acima de tudo, deve ser reconhecido aos pais o direito de fazer anotar no registro do
seu filho nascido sem vida o nome que havia sido escolhido, quase sempre desde a data do conhecimento
do seu sexo, de modo a garantir umsepultamento mais humano e digno para o natimorto, posto que
incontestavelmente a sua memória merece ser honrada.
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O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO DO CONSUMIDOR NO BRASIL E NO MUNDO.
THE DEVELOPMENT OF CONSUMER LAW IN BRAZIL AND WORLDWIDE.

Wolney Maciel de Carvalho Neto11*

RESUMO
O Direito do Consumidor, considerado como um Direito Fundamental de 3ª Geração e garantido na
CF/88 sob o art. 5º, XXXII, não surgiu abruptamente, mas sim foi conquistado de forma árdua ao longo
do tempo. Percebe-se que desde a antiguidade, várias civilizações reservaram estudos sobre o tema,
o que demonstra a importância de promover sua eficácia plena.
Palavras-Chave: Direito do Consumidor. Desenvolvimento. Evolução. Histórico.
Abstract: The Consumer Law, considered as a 3rd Generation Fundamental Right and guaranteed in
our Federal Constitution under art. 5, XXXII, did not appear abruptly, but was so hard won over time.
It is noticed that since ancient times, some civilizations booked several studies on the subject, which
demonstrates the importance of promoting their full effectiveness.
Key words: Consumer Law. Development. Evolution. Historic.

1 INTRODUÇÃO

Para a devida compreensão do Direito do Consumidor, faz-se mister conhecer a história
deste instituto que, apesar de ser considerado como um ramo recente do direito, desde sempre teve
respaldo nos sistemas normativos antepassados.

Desde os tempos mais antigos, o consumidor que tivesse seus direitos violados contava
com a proteção estatal. Ainda que as normas protetivas variassem entre as civilizações, o amparo ao
consumidor existia, porém, em razão do estado social da época, com caráter individualista e sem a idéia
de vulnerabilidade.

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO MUNDO

Existem vestígios da proteção às relações de consumo desde o Código de Hammurabi visto
que este foi o primeiro sistema normativo com idéias precisas sobre direito e economia.

Conforme aponta Odemir Teixeira “No referido código já existia a obrigação legal do fornecedor
em reparar o dano infringido ao consumidor, derivado de concepção de um produto”, como exemplo, a
Lei 235 deste Código que dispunha “o construtor de barcos estava obrigado a refazê-lo caso apresentasse
defeito estrutural no período de um ano”. Fica demonstrado que a preocupação com as obrigações civis
e o combate ao lucro abusivo, podem ser consideradas a gênese dos direitos dos consumidores (TEIXEIRA
2009, p. 71).

Alexandre Gazetta Simões alerta que, mesmo na Índia antiga, o Código de Manú já dava
guarita aos consumidores, sancionando os vendedores que adulterassem os alimentos comercializa-
dos:

Na Índia, por exemplo, o Código de Manú previa pena de multa e punição, bem como a de ressarcimento
de danos, aos que adulterassem gêneros alimentícios, ou entregassem coisa de espécie inferior à
acertada, bem como procedessem a venda de igual natureza por preços diferentes (SIMÕES 2009,
p.1).

Interessante ressaltar que a preocupação com estes desvios de condutas são de tamanha
importância e que até hoje são regulados pelas normas vigentes, como se percebe no artigo 7º da Lei
8.137/90, que considera como crime tais condutas, e no próprio CDC.
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Alexandre Simões também acredita que vestígios dos direitos dos consumidores já existiam
na Grécia antiga. Alguns documentos históricos comprovam que existia fiscalização na qualidade das
mercadorias vendidas, em especial para os gêneros alimentícios, assim como existiam leis que obrigavam
os comerciantes a praticarem juros de um por cento ao mês. Porém, existem controvérsias neste tema
(SIMÕES 2009).

Joyceane Bezerra de Menezes, analisando Aristóteles, afirma que para o pensador grego o
homem difere dos animais pelo seu potencial criativo e por sua luta pela imortalidade e, por isso, a vida
humana deveria ser dedicada ao belo, aos assuntos da polis e à vida de filósofo. Somente estas formas
de viver seriam consideradas autenticamente dignas de um ser humano, pois correspondiam a atividades
livres das meras necessidades vitais. O homem que se dedicava ao labor, marcado por ações que culminam
apenas na satisfação das necessidades decorrentes do processo biológico vital do homem, retira do seu
titular a liberdade (MENEZES 2003, p. 53) . E por isso conclui:

Naquele período histórico não haveria que falar-se em direitos do consumidor. Consumo, em Aristóteles,
estava relacionado à satisfação das necessidades vitais do homem. O consumo fazia parte do processo
biológico vital do homem. Por esta via, não se entendia por consumo a utilização dos bens duráveis
resultantes do fabrico do artífice.(MENEZES 2003, p. 55)

E ainda, para a supracitada doutrinadora, desde Aristóteles já existia uma fundamentação
sócio-filosófica para a superioridade do fornecedor, o que nada tem haver com a vulnerabilidade do
consumidor, mas sim a explicação para que os abusos cometidos por aqueles que controlam a escala
produtiva fossem considerados como normais. Na Grécia antiga, o fornecedor era equiparado a um
Deus, enquanto que o consumidor era rebaixado ao status de um animal, vejamos:

Enquanto o consumo não era valorizado a fabricação tinha uma representação mais exaltada na polis,
pois consistia no trabalho de reificação desenvolvido pelo homo faber. O processo de reificação dos
bens duráveis envolve a arte criadora do homem que altera o reino da natureza e cria, à semelhança
de um Deus, as coisas a partir de determinada substância. Esta atividade do homo faber se contrapõe
a do animal laborans que somente se esforça para o consumo. Enquanto a tarefa do primeiro é
importante para a polis, a tarefa do segundo é considerada ignóbil. Embora o homo faber também
necessitasse do consumo para suas necessidades vitais, distinguia-se do animal laborans por seu
potencial criativo, desenvolvendo um daqueles modos de vida dignos do cidadão, já citados
anteriormente.(MENEZES 2003, p. 55)

A evolução do direito do consumidor em Roma remete a indícios de existência dos conceitos
de boa-fé nos negócios jurídicos e até de responsabilidade subjetiva e objetiva, pois com o advento da
Lei das XII Tábuas, o fornecedor só respondia pelos vícios que conhecia, pois o negócio era efetuado
com a coisa no estado em que se encontra. Ademais, no período clássico romano, alguns depoimentos
de Marco Túlio Cícero, asseguravam a garantia sobre vícios ocultos nos produtos, mas somente se o
vendedor assegurasse a existência de certas qualidades que depois da venda fossem constatadas
inexistentes. Prosseguindo, na época de Justiniano percebeu-se grande evolução, pois “o fornecedor
respondia pelos vícios mesmo ignorando-os (a venda tem por objeto a coisa como ela deveria ser)”
(TEIXEIRA 2009, p. 73).

Por sua vez, na idade média, o direito francês já trazia sanções àqueles que adulterassem
ou falsificassem produtos. De acordo com João Campos Corrêa: “Na Idade Média, com a expansão do
comércio e da manufatura, as práticas fraudulentas na produção de alimentos eram comuns. O elevado
valor das especiarias tornavam-nas alvo fácil para adulterações. Com a invenção do microscópio e sua
intensa utilização no século XVII para análises da água e dos alimentos, foi possível detectar adulterações
e contaminações” (CORREA 2000, p. 1).

O mercantilismo, uma nova ordem econômica e social, surgiu no século XV e tinha como
ideal de riqueza os estoques de minérios preciosos e a indústria. Durante a idade moderna, surge também
a idéia, de formação de um Estado independente, de nacionalidade, onde os indivíduos cediam parte
de sua liberdade para o ente estatal e este assumia o ônus de pacificação social. O avanço deste sistema
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sócio-econômico acabou criando desigualdades em suas relações, fato que, mais tarde, ensejou a criação
de legislação específica, visando o equilíbrio, justificado pelos Direitos Fundamentais, bem como pelo
princípio da dignidade humana. Dando início à tutela do consumidor, que apareceu de forma paralela
ao crescimento da atividade comercial, com o avanço do capitalismo e do mundo industrializado (TEIXEIRA
2009).

Apesar de algumas regras esparsas que protegiam as relações de consumo na antiguidade,
o pensamento de tutela às relações de consumo de forma coletiva inicia, ainda que muito timidamente,
a partir do Estado Liberal do século XVIII. Este, em virtude de seus ideais de limitação ao poder estatal
e sua não intervenção na esfera privada, de direitos individuais e políticos, de defesa da livre iniciativa
e livre concorrência, foi marcado pelo liberalismo econômico. Liberalismo esse que ocasionou mudanças
sociais no mercado de produção, distribuição e consumo com a industrialização e a produção em massa,
que levaram à regulamentação especial do consumo e a relativização dos antigos dogmas do direito
civil.

Segundo Adam Smith, existia uma visão econômica do homem e, também, a figura ilusória
do consumidor, este ser livre e racional que, ao realizar seus desejos no mercado, seria o rei do mercado,
cuja vontade decidiria de forma soberana a compra de um produto. Este consumidor, portanto, estaria
imune às comoções sociais, aos efeitos da publicidade e dos métodos agressivos de comercialização.
Era a concretização da liberdade formal, na qual entendia-se que a não intervenção do Estado significava
colocar todos no mesmo patamar, na mesma condição, portanto, de forma igual.

Eduardo Saad resume: “com a Revolução Industrial e a produção em massa, as situações
em que o consumidor precisava ser amparado tornaram-se mais numerosas e mais complexas, o que
motivou a transformação do regramento legal específico” (SAAD 2006, p. 35).

Primeiro veio a revolução do carvão e do aço, que trouxe a produção industrializada em
massa o que despersonalizou essa última e agora era voltada para um numero indefinido de consumidores,
trouxe também a evolução da fabricação de energia e dos transportes, que forneceu o sustentáculo para
a segunda revolução industrial. Junto com a primeira revolução industrial vieram os direitos sociais,
trabalhistas e previdenciários

O pensamento voltado à defesa do consumidor despontou aliado a questões trabalhistas,
principalmente nos Estados Unidos em virtude do avanço do capitalismo. Ainda em 1891 a New York
Consumer League, liderada por Josephine Lowel, lutava por melhores condições de trabalho para os
empregados do comércio local, que mais tarde veio a se tornar a Consumers League. Em 1899, Florence
Kelleu amadureceu essa idéia reunindo as associações de diversos Estados americanos na National
Consumers League– NCL. Esta foi a primeira a elaborar listas orientadoras dos boicotes, quando lançou
a Lista Branca de Fornecedores, com o nome das lojas que deveriam ser prestigiadas pelos consumidores
por respeitarem os trabalhadores (TEIXEIRA 2009, p. 82).

Conforme cita Cláudia Lima Marques, a partir da segunda revolução industrial, com o fordismo,
houve uma evolução na forma de produzir, surgindo a figura do intermediário entre o fabricante e o
consumidor que eram os trabalhadores, agora com melhores condições de vida, que podiam consumir
aquilo que produziam. Intensificou-se o entendimento de vulnerabilidade destes consumidores em face
dos fornecedores, o que daria início a relativização do princípio da liberdade de contratar e o surgimento
do princípio da boa-fé objetiva (BENJAMIN 2008, p. 37).

no século XX, em especial no ano de 1906, motivados por uma alta nos preços e pela alta
quantidade de produtos medicinais e alimentícios adulterados, movimentos sociais americanos pressionavam
o Congresso a aprovar a lei de inspeção de carne (Meat Inspection Act) e a lei dos alimentos e medicamentos
(Pure Food and Drug Act), para em seguida possibilitar a criação da Federal Trading Comissionem 1914.
A partir de então toda a trajetória do movimento consumerista americano cresceu intensamente, em
conjunto com o controle de qualidade dos produtos e serviços.

No Velho Continente, o movimento de associativismo só cresceu após as grandes guerras,
quando o Estado Liberal foi sucedido pelo Estado Social e a política americana de boicotes e pressões
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ao governo se difundiu. Desta forma foi criada na Inglaterra a Consumers’ Association, na França a
Association Française de Normalisatione a Association Française pour L’Etiquetage d’information, assim
como em vários outros países que criaram associações de proteção ao consumidor.

Em 1960, cinco países industrializados criaram a International Organization of Consumers
Union, voltada para fortalecer o intercâmbio entre as associações de consumidores e promover discussões
sobre ética empresarial, novas tecnologias, meio ambiente, etc.

Porém, o grande marco histórico do direito do consumidor, foi o discurso do presidente
americano John Fitzgerald Kennedy em 15 de março de 1962, que enviou ao Congresso uma mensagem
especial a respeito dos direitos dos consumidores, incluindo o conceito de consumidor. De acordo com
Kennedy, os quatro direitos fundamentais seriam: o direito à segurança, o direito à informação, o direito
à escolha e o direito de participação.  De acordo com Bezerra Menezes: “Esses direitos básicos influenciaram
sobremaneira os rumos da política de defesa do consumidor nos EUA e no mundo” (MENEZES 2003, p.
63).

Nesta época, já não se admitia mais a falácia do consumidor como rei do mercado, a
massificação das relações de consumo e a globalização arruinaram com o antigo modelo político e
intelectual neutro e centrado. Hoje, temos um consumidor dividido, sua vontade e liberdade de consumo
foram tolhidas, a expressão rei do mercado é uma ilusão “que serve como metáfora de linguagem, no
imaginário e no jogo coletivo e paradoxal do mercado de consumo e de marketing globalizado dos dias
de hoje” (BENJAMIN 2008, p. 36).

Com a terceira revolução industrial, a economia tornou-se globalizada, a produção desper-
sonalizou-se ainda mais, o mercado de consumo passou a funcionar a qualquer tempo e em qualquer
lugar, o marketing agigantou-se sendo considerado, inclusive, “a alma do negócio”, como já diz o brocardo.
Tudo isto agravou a vulnerabilidade dos consumidores, pondo em pratica o princípio do favor debilis, a
presunção de vulnerabilidade, na qual existe a necessidade da intervenção do Estado limitando a liberdade
dos mais fortes a fim de assegurar a liberdade material e plena, caindo por terra a idéia de igualdade
formal para que todos sejam iguais na sociedade. É a proteção do interesse social nas relações privadas
(BENJAMIN 2008, p. 31).

A partir da década de 70, a idéia de proteção efetiva dos interesses dos consumidores toma
proporções mundiais, chegando aos países menos desenvolvidos e industrializados. Nessa mesma
época, em razão da crise de energia de 1973, quando ocorreu grande escassez de matéria-prima, o
direito do consumidor se entrelaçou com o direito ambiental, iniciando a atenção para a educação do
consumo e para direito ao ambiente saudável (TEIXEIRA 2009, p. 91).

Isto posto, ressalta-se a brilhante posição de Claudia Lima Marques: “foram as mudanças
profundas em nossa sociedade de informação que exigiram um direito privado novo, a incluir regras de
proteção dos consumidores” (BENJAMIN 2008, p. 38).

Odelmir Bilhava conclui:
Portanto os Estados Unidos da América foi o grande propulsor da tutela do consumidor, influenciando
diversos países com sua doutrina consumerista, seguido pela Europa sendo atualmente, debatido e
aperfeiçoado também entre os países em desenvolvimento.
[...]
Seja qual for o sentido que se dê ao aparecimento da tutela do consumidor, sua justificativa está na
busca do equilíbrio entre as partes envolvidas na relação de consumo, tendo como fundamento os
mais variados problemas sociais emergentes na sociedade moderna, complexa e pluralista, a partir
das reivindicações que seja de grupos ou indivíduos (TEIXEIRA 2009, p. 94-95).

3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO BRASIL

No nosso país, os primeiros registros de proteção às relações de consumo datam desde o
Brasil-Colônia, quando haviam multas para quem efetuasse operações mercantis acima das tabelas
fixadas. As Ordenações Filipinas, compilações do reino português que vigoraram no Brasil até a promulgação
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do Código Civil de 1916, estabeleciam a pena de morte para quem adulterasse mercadorias ou o peso
e medidas (TEIXEIRA 2009, p. 95).

O movimento consumerista desenvolveu-se a partir da década de setenta com os discursos
proferidos pelo então Deputado Nina Ribeiro, defendendo uma atuação mais enérgica no setor em razão
da gravidade do problema e do caráter social das relações de consumo. Este parlamentar apresentou
o projeto de lei nº 70 que criava o Conselho de Defesa do Consumidor Brasileiro, não tendo sido aprovado
pelo Congresso Federal (ALMEIDA 2008, p. 34).

Todavia, já existia certo interesse pela proteção a esses direitos há mais tempo, principalmente
na luta pelos serviços e bens básicos. Destacaram-se a marcha da fome em 1931 e da panela vazia em
1953; o protesto contra o alto custo de vida em 1963; a campanha Diga não à inflação em 1972; a
criação do primeiro órgão de defesa do consumidor, o PROCON-SP em 1978; o boicote à carne em 1979;
a criação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor em 1985 (atualmente se chama Secretaria
Nacional de Direito Econômico) e o movimento das Donas de Casa nas décadas de oitenta e noventa.

Na seara legislativa, o Código Comercial já traz algumas regras esparsas sobre a matéria,
o Decreto 22.626/33, que versava sobre juros no contrato, reprimindo a usura, foi a primeira norma
nesta seara, este tema ganhou status constitucional nos artigos 115 e 117, parágrafo único da Constituição
de 1934; os Decretos-Lei 869/38 e 9.840/46 que cuidaram dos crimes contra a economia popular, sendo
posteriormente revogada em 1951 pela Lei de Economia Popular, que vigora até hoje; o Decreto-Lei
5384/42 que dispunha sobre seguro de vida; a Lei de Repressão ao Abuso do Poder Econômico, que
criou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que indiretamente beneficiava o consumidor; a
Lei 1283/50 que detalhou a inspeção industrial e sanitária; a Constituição de 1967, apesar de instituir
a competência da União para legislar sobre produção e consumo no seu artigo 150, nada dispôs sobre
os direitos dos consumidores quando tratou da ordem econômica no artigo 157; ainda assim, a lei mais
significante, antes da Carta Magna de 1988, foi a Lei da Ação Civil Pública 7.437/85 que deu início à
tutela jurisdicional dos interesses difusos no Brasil; em 1988 houve a promulgação da chamada Constituição
Cidadã, que trouxe especial tutela às relações de consumo.

4 CONCLUSÃO

Não há como negar que desde a antiguidade até os tempos hodiernos a evolução da proteção
consumerista foi astronômica. A tutela às relações de consumo tomou tamanha importância que se
alojou em praticamente todos os ordenamentos jurídicos do mundo.

Mesmo assim, casos de desrespeito aos direitos dos consumidores são rotineiros, tanto
pelos entes públicos e aqueles que agem em nome destes, como os particulares. Percebe-se que o
pensamento arcaico de Aristóteles sobre o endeusamento do fornecedor a despeito do consumidor, que
é bestializado, continua em voga, visto que este pode ser facilmente manobrado nas relações do mer-
cado.

Por tal razão, a Constituição de 1988 resolveu promover a defesa do consumidor em diversos
momentos, especialmente, nos artigos 5º, XXXII e 170, §5º, o que evidencia a necessidade de uma
tutela efetiva e real desses interesses.
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POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E ABOLITIO CRIMINIS TEMPORALIS?

JOSé JORGE RAbêLO bARRETO JúNIOR, Analista de Direito do Ministério Público de Sergipe,
Bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes e Pós Graduado em Direito do Estado pela Faculdade
Social da Bahia.

RESUMO

O crime de posse irregular de arma de fogo, durante muito tempo, foi considerado fato
atípico. Por esta razão, bem como por circunstâncias temporais, situações idênticas passaram a ser
tratadas de maneira diferente, gerando embates tanto na doutrina quanto na jurisprudência.
Palavras-Chave: Posse. Arma de fogo. Jurisprudência.

ILLEGAL POSSESSION OF FIRE ARMS AND ABOLITIO CRIMINIS TEMPORALIS?
Abstract:The crime of irregular possessionof a firearm for along time, it wasindeedatypical. For thisreason,
as wellas temporalcircumstances similar situationsbegantobetreateddifferently, generatingconflicts-
bothdoctrineandjurisprudence.
Key words:Possession. Firearm. Jurisprudence.

INTRODUÇÃO

A Lei 10.826/2003, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento, surgiu amparada
num plebiscito, no qual a maioria da população decidiu que as regras para possuir e portar armas de
fogo deveriam ser mais rígidas. Assim sendo, a antiga Lei 9.437/97 foi substituída em consequência da
mobilização social que tinha por fim retirar de circulação no Brasil o maior número de armas de fogo.

Previsto no Estatuto do Desarmamento, está, dentre outros crimes, o delito de posse irregular
de arma de fogo de uso permitido, tipo penal que era previsto no art. 10 da antiga lei, e passou para o
art. 12 da nova legislação. 

Esta nova norma trouxe algumas diferenças daquela prevista no art. 10 da Lei 9.437/97, a
exemplo da inclusão da elementar “no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no
seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”;
bem como inseriu na figura típica mais dois objetos materiais, quais sejam, munição e acessórios de
arma de fogo, e, por fim, aumentou a sanção penal que passou a ser detenção de um a três anos e
multa.

Todavia, em que pese o delito restar descrito no Estatuto do Desarmamento, e com maior
rigor, por uma opção legislativa foi estabelecido umavacatio legisdiferente para o crime de posse irregular
de arma de fogo, criando-se um vácuo legislativo e um problema para doutrina e jurisprudência brasileira,
que se dividiram em duas frentes. Vejamos abaixo todo o processo.

EMBATE JURÍDICO SOBRE A VACATIO LEGIS.

Inicialmente, o Estatuto do Desarmamento que entrou em vigor no dia 22 de dezembro de
2003, previa nos artigos 30 e 32, um prazo de 180 dias para que os possuidores de armas não registradas
solicitassem o registro no órgão competente (Departamento da Polícia Federal), contudo, findo tal prazo,
em 17 de junho de 2004 ele foi prorrogado a partir de 23 de junho de 2004, por mais 180 dias (através
da lei 10.884/2004). Na prática, enquanto este prazo estivesse pendente, não havia eficácia no tipo
penal de posse irregular de arma de fogo.

Posteriormente, em 23 de junho de 2005 foi publicado no Diário Oficial da União a Medida
Provisória 253, depois transformada na lei 11.191/2005, prorrogando novamente o prazo para o dia 23
de outubro de 2005. Em seguida, mais uma vez, houve prorrogação do período, nesta oportunidade,
a Medida Provisória 417/2008, depois transformada na lei 11.706/2008, dilatou o lapso temporal para
31 de dezembro de 2008.
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Quando todos esperavam finalmente que a posse de arma de fogo no Brasil seria eficaz
como norma incriminadora, veio a última dilação de prazo, sendo inserida no meio da lei 11.922/2009
(que versa quase na íntegra sobre a Caixa Econômica Federal) e marcou o dia 31 de dezembro de 2009,
como o prazo fatal para a regularização das armas de fogo no nosso país. 

A redação do novo artigo da Lei 11.922/09, que prorroga o prazo é clara: “art. 20. Ficam
prorrogados para 31 de dezembro de 2009 os prazos de que tratam o § 3º do art. 5º e o art. 30, ambos
da lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

A partir destas sucessivas prorrogações de prazo, criou-se o que a jurisprudência do STF e
STJ, nomeou de atipicidade temporária da conduta, ou seja, o fato deixou de ser crime, mas apenas
temporariamente. 

Trocando em miúdos, enquanto estiver em vigor o prazo para solicitar o registro da armano
órgão competente, qual seja a Polícia Federal, não existe no ordenamento jurídico o delito de posse
irregular de arma de fogo.

Com isto, mais um imbróglio surgiu para a jurisprudência dos Tribunais Superiores do Brasil,
qual seja, definir se diante da legislação anterior ao Estatuto do Desarmamento, a Lei 9437/97, as
pessoas condenadas ou que estavam respondendo processo por este diploma legal deveriam ser
beneficiadas por esse novo prazo.Sendo a resposta positiva, haveria então um abolitio criminis. 

O entendimento de que houve abolitio criminis no caso narradonão é pacífico.A doutrina,
capitaneada por Capez e Greco é contra, corroborando o entendimento do Supremo Tribunal Federal;
já o Superior Tribunal de Justiça é amplamente favorável à concessão do benefício em favor do réu. 

No Supremo Tribunal Federal, um acórdão de relatoria do então Ministro Menezes Direito,
no HC 90995, no ano de 2008, manifestou-se contrário ao abolitio criminis para os delitos de posse
irregular de arma de fogo na vigência da lei de 1997. Aduz, em suma, que a mencionada lei, por ser
temporária, não tem o condão de retroagir e favorecer o acusado, sob pena de ferir o ordenamento
jurídico, principalmente o p.u do art. 3º do CP, que disciplina expressamente acerca da lei temporária
apenas aplicar-se aos fatos ocorridos durante a vigência da lei.

Frise-se que o pensamento prevalece no Tribunal Constitucional até os dias atuais, a exemplo
do HC 98180/SC, relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.

Já no Superior Tribunal de Justiça o entendimento é pacífico e favorável à aplicação de tal
instituto. A tese surgiu na Ação Penal 394 / RN, com relatoria para Acórdão do Ministro José Delgado,
no ano de 2008, onde afirma que a lei deve sim retroagir, sob pena de haver afronta ao Princípio da
Segurança Jurídica. 

Na realidade, o que este Ministro afirma é que, em acolhendo a teoria do STF, na prática
existiria uma injustiça enorme, uma vez que, após o Estatuto do Desarmamento, um cidadão poderia
possuir arma de fogo em sua residência ou local de trabalho sem que praticasse qualquer crime. Em
contrapartida, outra pessoa que praticou a mesma conduta antes do Estatuto, por exemplo, 1 dia antes
da vigência desta lei, quando o fato ainda era considerado típico, deveria continuar sendo processada,
e quem sabe condenada por um fato que passou a não ser mais crime.

Pontue-se que o Superior Tribunal de Justiça também mantém este entendimento até os
dias atuais, como pode ser visto no HC 185719 / DF, de relatoria da Ministra Thereza de Assis de Moura,
em julgado de agosto de 2013.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, resta claro que não há unanimidade sobre o assunto, no entanto, percebe-
se que tal discussão é fruto da ineficiência dos legisladores brasileiros, uma vez que, ao mesmo tempo
em que tipificaram uma conduta até com maior rigor, de outra banda, passaram a editar diversas normas
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com o condão de retirar do ordenamento jurídico, mesmo que temporariamente,um fato tido como tí-
pico.

Isto é um reflexo da legitimação concedida pela nossa Constituição Federal, pois, em regra,
os legisladores, por não serem técnicos na área jurídica, acabam tendo “ideias” que são concretizadas
em normas jurídicas de várias espécies criando celeumas que ficam para ser dirimidas pela doutrina e
principalmente pela jurisprudência.

O fato é que esta lambança legislativa trouxe 2 pesos e 2 medidas para aquelas pessoas
que estavam respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo entre o período que compreendeu
a lei de 1997 e a vacatio legis provocada pelo Estatuto do Desarmamento, situação esta que faz com
que, a meu ver, por senso de justiça,  a corrente defendida pelo Superior Tribunal de Justiça, em que
pese não ser tecnicamente a mais correta, esteja em maior sintonia com todo o sistema jurídico nacio-
nal.
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ASPECTOS RELEVANTES DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL

Marília Melo bezerra

De proêmio, faz-se necessário trazer à baila o significado de mutação, que de acordo com o
dicionário Aurélio, significa mudança de forma ou de essência. Para o Direito, admitir a possibilidade de
modificação na Constituição, sem alterar a sua literalidade expressa é comportamento necessário diante
do momento histórico pelo qual suplanta o país.

A mutação constitucional caracteriza-se por mudança da interpretação de um dispositivo constitucional
e não a alteração no texto, pois para que houvesse modificação formal da lei seria necessária a emenda
ou a revisão constitucional. Trata-se de uma alteração de significado, sem variação no texto da lei.

José Afonso da Silva conceitua as mutações constitucionais como “mudanças não formais que se
operam no correr da história de uma Constituição, sem alterar o enunciado formal, sem mudar a letra
do texto. Segundo a doutrina tradicional, isso se dá por força da modificação das tradições, da adequação
político social, dos costumes, de alteração empírica e sociológica, pela interpretação e pelo ordenamento
de estatutos que afetem a estrutura orgânica do Estado”. (apud MACHADO 2005, p.34). 

Para Vicente Paulo “a mutação constitucional é um processo não formal de mudança da Constituição,
resultante do evoluir dos costumes, dos valores da sociedade, das pressões exercidas pelas novas
exigências econômico sociais etc. Nesse processo, muda-se o sentido da Constituição sem nenhuma
mudança na literalidade de seu texto.” (apud MAIA, 2007, p. 347).

A Constituição é a lei máxima, regulamento fundamental de uma nação, razão pela qual deve ser
dotada de estabilidade.
Apesar da sua rigidez não poderá manter-se estática, alheia as constantes mudanças sofridas pela
sociedade, pois à medida que isso acontece às necessidades da população vão se modificando, de tal
modo que o direito deverá evoluir para que se adeque a realidade social.  

Nesse sentido, Maria Helena Diniz, aduz que “a dedução silogística não é o único elemento que
atua no desenvolvimento do direito, mas sim a experiência, ou seja, as necessidades de cada época, as
teorias morais e políticas predominantes, as instituições que inspiram a ação política”. (DINIZ 1997, p.61).

Sendo assim, quanto mais rígida é a norma constitucional, mais importantes são esses processos
informais de alteração para garantir à adequação da norma às exigências sociais, sem, contudo esquecer
que a mutação não poderá ocorrer de forma desordenada, pois a essência do texto legal deverá prevalecer.

Várias são as espécies de mutação, pois com um processo difuso e informal de alteração, pode
manifestar-se de diversas formas.
Não existe unanimidade na doutrina quanto à classificação, adotando mais de um mecanismo capaz de
deflagrar a atualização do texto normativo.

Autores como Paolo Biscaretti di Ruffia, divide as mutações em dois grupos, no primeiro as
alterações ocorrem por força dos atos estatais, no segundo as mutações são decorrência de fatos derivados
de práticas constitucionais, já Uadi Lammêgo Bulos classifica as mutações como operadas em virtude da
interpretação constitucional, as decorrentes de práticas constitucionais, as ocorridas através da construção
constitucional e as mutações inconstitucionais.

Diante da variedade de classificações, o que deverá ser observado é o caráter amplo, difuso e
informal da mutação, cabendo ao intérprete garantir a operacionalidade dos preceitos constitucionais.

Em nosso país, a mutação ocorre quando o Supremo Tribunal Federal altera a sua interpretação
sobre o dispositivo da Constituição. A mudança decorre do surgimento de um novo costume ou através
da via interpretativa.
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Para fins de ilustração, levaremos em consideração, um exemplo trazido pelo jurista Vicente Paulo:
Foi o que ocorreu, por exemplo, no tocante ao alcance do foro especial por prerrogativa de
função, matéria em que o STF já teve, na vigência da atual Constituição, posições diferentes
(num primeiro momento, entendia o STF que a autoridade, em certas hipóteses, continuava
a fazer jus ao foro, mesmo após o término do mandado ou cargo; num segundo momento,
passou a entender que o término do cargo ou mandato fazia expirar, também, o direito ao
foro etc.). (apud MAIA, 2007, p. 348).

Outra situação a ser analisada são os limites da mutação constitucional que deverá observar as
restrições estabelecidas ao Poder Constituinte Derivado, pois é indiscutível reconhecer a necessidade
de impor óbices ao Poder de Reforma da Constituição. Essa limitação pode ser dada de ordem temporal,
circunstancial, formal e material.

A limitação temporal consiste na proibição de alterar as normas constitucionais por um determinado
intervalo de tempo. Apesar de prevista, não é encontrada na Constituição de 88.

As restrições impostas por motivos circunstanciais impedem que a modificação ocorra em situações
anormais e excepcionais, através da qual a livre manifestação do órgão reformador esteja ameaçada.
Há previsão expressa no artigo 60, § 1º da Constituição, no qual proíbe emendas na vigência do estado
de sítio, de intervenção federal ou de estado de defesa.

A limitação formal ou processual refere-se ao procedimento a ser observado, ou seja, o início e
o trâmite do método de reforma, o que difere do processo de elaboração das leis.

Sem dúvidas, a restrição material é a mais importante, em razão do conteúdo a ser resguardado,
pois visa impedir a violação do núcleo essencial de determinados direitos, princípios e instituições.

Há matérias que não devem ficar ao mero arbítrio do interprete, pois molestar tais assuntos seria
praticar atos atentatórios a sobrevivência do Estado Democrático de Direito e extrapolar tal limite
concretizaria uma mutação inconstitucional.

Trata-se de um contrassenso abordar o tema da mutação e mencionar a inconstitucionalidade,
todavia verifica-se a ocorrência advinda de práticas de determinados grupos da sociedade, do governo
e dos próprios costumes de uma parcela da população que agem respaldados em uma interpretação
equivocada e contrária ao que estabelece a Magna Carta.

Diante desse contexto, além da mutação é necessário fazer a distinção entre os outros dois
institutos de modificação da Constituição, quais sejam, revisão e reforma.
A revisão está prevista no artigo 3º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, nos seguintes
termos: “A revisão constitucional será realizada após os cinco anos, contados da promulgação da
Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão
unicameral”(apud, MAIA, 2007, p. 348).

O citado artigo compreende uma norma de natureza transitória, que após os cinco anos de
promulgação da Constituição, exauriu-se em definitivo.
Já a reforma compreende um processo legislativo especial e mais dificultoso do que o ordinário, previsto
no artigo 60 da Constituição.

Trata-se de um procedimento permanente, árduo e rígido, que não pode ser prejudicado por
emendas, sendo vinculante aos Estados Membros.

Sendo guardião da Constituição, cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer o controle e fiscalização da
aplicação de novas interpretações à Constituição.
Segundo Dirley da Cunha, a mutação “ é um fenômeno que vem se revelando necessário para a respiração
das Constituições, cujos enunciados muitas vezes ficam asfixiados à espera de revisões formais que nunca
vêm ou que, vindo, não atendem adequadamente as demandas do texto e dos fatos.” ( JÚNIOR, 2010, p. 257).
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Ser detentor desse poder gera polêmica, principalmente em sede de controle difuso de consti-
tucionalidade. Importante analisar a Reclamação 4.335-5/AC, na qual o Ministro Relator Gilmar Mendes,
seguido do Ministro Eros Grau, objetiva a alteração no sentido normativo do artigo 52, inciso X da
Constituição Federal.

De acordo com o voto do Ministro, “ ao Senado Federal está atribuída competência para dar
publicidade à suspensão da execução de lei declarada inconstitucional, no todo em parte, por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

A própria decisão do Supremo conteria força normativa bastante para suspender a
execução da lei declarada inconstitucional.”
A mudança da interpretação alterou o que determina o texto expresso da lei, pois a competência

seria alterada, sobejando o Senado Federal para o Supremo Tribunal Federal.

O Senado deixaria de estabelecer qual o efeito a ser dado à decisão, para apenas publicar,
exteriorizar, chancelar as decisões proferidas pelo Supremo.
Diante da explanação do renomado Ministro, observa-se que o verdadeiro sentido da mutação constitucional
não foi respeitado.

Da análise do seu entendimento é possível constatar que ocorreria uma mudança no texto da
lei, o que não caracterizaria a base da mutação.
Em que pese à tentativa de conceder maior celeridade ao julgamento de determinados feitos, pois as
decisões no âmbito do controle difuso passariam a ter efeitos ditados pelo Supremo, teríamos uma
mudança na estrutura tradicional.

Utilizar a mutação como fundamento seria inconstitucional, pois o texto expresso da Constituição
estaria sendo alterado, sem observância dos requisitos formais.
A violação a Princípios basilares, como o da Separação dos Poderes constitui fundamento suficiente para
caracterizar o Poder Judiciário como um poder constituinte permanente, ilegítimo e autoritário.
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O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE COMO LIMITADOR
DA DURAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR

Elza Lorenza Quaranta Leite Carvalho12*

RESUMO

O presente estudo tem como objeto a análise da duração da prisão cautelar, especificamente a
prisão preventiva, tendo em vista a ausência de previsão legal concernente ao prazo de vigência da
referida medida. Neste sentido, observa-se que a reforma processual penal ocorrida em 2008 ensejou
a impossibilidade de utilização do prazo de 81 dias, outrora aplicado como limite àquela tutela cautelar
pessoal, fazendo surgir debates na doutrina e na jurisprudência pátrias, já que se trata de medida que
não pode ser demasiadamente prolongada, a fim de que o excesso de prazo não configure antecipação
de pena, situação esta inadmissível em razão da aplicação dos princípios da presunção de inocência e
da liberdade. Assim, buscou-se, ao longo do estudo, discutir a possibilidade de limitação do prazo da
prisão preventiva, sobretudo através da aplicação do princípio da razoabilidade no caso concreto, o qual
já vem sendo admitido pelo Supremo Tribunal Federal como forma de limitar o poder do Estado no
tocante ao arbítrio na fixação da referida tutela.

Palavras-chave: medida cautelar; prisão preventiva; excesso de prazo; princípio da razoabili-
dade.

ABSTRACT

The present study aims the analysis of the duration of the protective prison, specifically probation,
in view of the absence of legal provisions pertaining to the period of validity of the said measure. In this
regard, it is noted that the criminal procedural reform which occurred in 2008 led to the inability to use
the period of 81 days that was once applied as a limit to that personal injunctive tutelage, causing debates
in the country’s doctrine and jurisprudence to arise, since this is a step which cannot be too long, so that
the excess of term doesn’t mean more sentence time, a situation which is unacceptable, in view of the
application of the principles of presumption of innocence and freedom. Therefore, it was sought, throughout
the study, to discuss the possibility of limiting the term of the probation, particularly through the application
of the principle of reasonableness in the factual instance, which has already been admitted by the Supreme
Court as a way to limit the power of the State in regards to the discretion in the fixing of the referred
protection.
Keywords: precautionary measure; probation; term excess; principle of reasonableness.

SUMÁRIO
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ou Antecipação de Pena: o Excesso de Prazo na Prisão Preventiva. 5. A Prisão Preventiva,o Princípio da
Razoabilidade e o Posicionamento do STF. 6. Conclusão. 7. Referências.

1 - INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objeto a análise do prazo de duração da prisão preventiva, e
a necessidade de limitação do arbítrio estatal no que se refere a esta medida cautelar, desenvolvendo-
se a pesquisa em torno do seguinte problema: diante da ausência de previsão legal, o princípio da
razoabilidade pode ser utilizado como limitador do prazo de duração da prisão cautelar?

Tendo em vista o problema proposto, a busca pela sua solução norteou-se pelos seguintes
questionamentos: quais as espécies de medidas cautelares previstas na legislação processual penal
brasileira? Quando é possível a prisão preventiva? Quais os princípios norteadores da prisão preventiva?

12 *Graduada em Direito pela Universidade Tiradentes.Pós-graduanda em Ciências Criminais pela Faculdade Guanambi. Técnica do Mi-
nistério Público do Estado de Sergipe. E-mail: elzalorenza@hotmail.com
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Quais as consequências da ausência de previsão legal acerca do prazo de duração da prisão preventiva?
Por que não pode mais ser utilizado o prazo de 81 dias como parâmetro para a duração da prisão cautelar?
Como pode ser utilizado o princípio da razoabilidade para limitar a duração da prisão preventiva? Qual
o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão?

A partir destas considerações, observa-se que o objetivo geral do presente trabalho foi
analisar a aplicação do princípio da razoabilidade no bojo do processo penal, como forma de limitar o
prazo de duração da prisão cautelar, tendo em vista a ausência de previsão legal a respeito do tema.Por
sua vez, os objetivos específicos consistiram na busca pelas respostas às questões norteadoras acima
suscitadas.

O interesse pelo tema abordado surgiu a partir de leituras pertinentes à questão, e em razão
da curiosidade em desvendar como deve ocorrer a aplicação da tutela cautelar pessoal referente à prisão
preventiva, tendo em vista que a ausência de previsão legal acerca do prazo de duração da medida
permite que a decisão fique sujeita apenas ao arbítrio estatal. Assim, considerando a tendência brasileira
em guiar-se pelo direito penal do inimigo, aquilo que deveria ser apenas uma medida cautelar acaba
por se revestir do caráter de antecipação de pena, o que deve ser inadmissível, se considerados o princípio
da presunção de inocência e direito fundamental à liberdade, compreendendo-se, por estes motivos,
nos aspectos social e jurídico, a relevância da realização do estudo.

A pesquisa foi pautada no método de abordagem indutivo, sustentando-se, também, no
método auxiliar histórico. O trabalho foi produzido a partir de pesquisa bibliográfica, fundando-se, ainda,
no método de abordagem quanto aos objetivos qualitativo. Em relação aos recursos empregados, tem-
se que a pesquisa embasou-se em livros, códigos, artigos científicos, dentre outros cuja utilização mos-
trou-se necessária no decorrer do estudo.

Por fim, note-se que, visando a uma compreensão mais estruturada sobre o tema e, con-
sequentemente, ao efetivo entendimento pelo leitor, o trabalho foi dividido em quatro capítulos, ao final
dos quais se encontra a conclusão, obtida com fundamento em todo o estudo apresentado, observando-
se o posicionamento alcançado pela autora.

2 - DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS

Logo de início, cabe esclarecer que, a despeito de sua denominação, o presente capítulo não
tem por objeto o estudo extremamente pormenorizado dasmedidas cautelares pessoais, já que este
não constitui o foco do trabalho que se inicia, mas visa tão-somente a analisar, de modo geral, os meios
de tutela cautelar pessoal previstos no Direito Processual Penal brasileiro.

Assim como ocorre no processo civil, também no processo penal, estão previstas medidas
que se destinam a prevenir um prejuízo que poderia resultar da demora na prestação jurisdicional. Tais
medidasinstrumentalizam, portanto, o exercício da jurisdição, e possibilitam o sucesso do processo,
através do alcance de todos os objetivos para os quais a ação se iniciou.

Apesar de não existir, no âmbito penal, um processo cautelar autônomo, tem-se que a tutela
cautelar penal é exercida através das diversas medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico
brasileiro. Ao dispor sobre a tutela cautelar no processo penal e o seu caráter de instrumentalidade,
afirma Renato Brasileiro de Lima (2012, p. 1):

Daí a importância da tutela cautelar no processo penal, a qual é prestada independentemente do
exercício de uma ação dessa natureza, que daria origem a um processo cautelar com base procedimental
própria, mas sim através de medidas cautelares que podem ser concedidas durante toda a persecução
penal, seja na fase investigatória, seja no curso do processo. Essas medidas cautelares inserem-se
nas restrições reclamadas pelo Estado Democrático de Direito à coerção para assegurar a finalidade
do processo.

Ainda segundo o referido autor (2012, p. 2-3), as medidas cautelares podem ser: de natureza
patrimonial, concernentes à reparação do dano e ao perdimento de bens como efeito da condenação,
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sendo exemplos o sequestro, o arresto, a hipoteca legal e a restituição de coisas apreendidas; relativas
à prova, dentre as quais se encontram a busca e apreensão e a produção antecipada de prova testemunhal;
e de natureza pessoal, que efetivamente interessam a este estudo, e que englobam as prisões cautelares
(prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária), as medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP) e, ainda, as contracautelas – liberdade provisória, com ou sem fiança.

De acordo com Renato Brasileiro (2012, p. 43), as medidas cautelares, de uma maneira
geral, estão revestidas de algumas características, quais sejam: acessoriedade, em razão da dependência
de um processo principal, mesmo que este ainda não exista quando da sua decretação; preventividade;
instrumentalidade hipotética e qualificada, pois visa a assegurar a eficácia da atividade jurisdicional;
provisoriedade, já que se justifica apenas em situação de emergência; revogabilidade; não definitividade,
pois a decisão não faz coisa julgada material; referibilidade, visto que a medida deve se referir a uma
situação de perigo; jurisdicionalidade, em razão de o poder cautelar pertencer ao magistrado; e
sumariedade, em razão da superficialidade da análise, não sendo necessária a certeza, mas tão-somente
a probabilidade de dano (periculum in mora) e a probabilidade do direito (fumus boni iuris).

Ocorre que as medidas cautelares de natureza pessoal, por serem mais incisivas e atingirem
diretamente direitos fundamentais do indivíduo inerentes a sua condição humana, revestem-se de pe-
culiaridades. Neste sentido, observe-se que, para que ocorra a decretação de uma prisão preventiva,
por exemplo, deve estar demonstrado o pressuposto do fumus comissi delicti, e não o fumus boni iuris.
Assim, segundo Renato Brasileiro (2012, p. 40), em razão de o delito representar a própria negação do
direito, não seria a “fumaça do bom direito” apta a determinar ou não a prisão de um indivíduo, “mas
sim a comprovação por elementos objetivos dos autos que forma uma aparência de que o delito foi
cometido por aquela pessoa que se pretende prender”. Da mesma maneira, segundo o supramencionado
autor (2012, p. 41), em se tratando de tutela cautelar pessoal, também não se fala em periculum in
mora, pois “o perigo não deriva do lapso temporal entre o provimento cautelar e o definitivo, mas sim
do risco emergente da situação de liberdade do agente”, razão pela qual se verifica, no caso concreto,
o periculum libertatis.

Por fim, de acordo com Renato Brasileiro (2012, p. 12-38), há que se atentar para os princípios
aplicáveis às medidas cautelares de natureza pessoal, quais sejam: princípio da presunção de inocência,
previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”; princípio da jurisdicionalidade, “pois
a decretação de toda e qualquer espécie de medida cautelar de natureza pessoal está condicionada à
manifestação fundamentada do Poder Judiciário”; e princípio da proporcionalidade, analisado sob os
aspectos da adequação, por força da qual “a medida restritiva será considerada adequada quando for
apta a atingir o fim proposto”, da necessidade, pois “dentre várias medidas restritivas de direitos
fundamentais idôneas a atingir o fim proposto, deve o Poder Público escolher a menos gravosa”, e da
proporcionalidade em sentido estrito, por força da qual, “entre os valores em conflito, deve preponderar
o de maior relevância”.

3 - DA PRISÃO PREVENTIVA

No bojo de um processo penal, a prisão é a sanção mais grave que pode ser aplicada ao
indivíduo, consistindo no cerceamento da sua liberdade de locomoção e, portanto, na restrição ao seu
direito de liberdade. A prisão pode ser definitiva, aplicada ao final da ação, após o devido processo legal,
como consequência do jus puniendide que é detentor o Estado, ou cautelar, aplicada durante a persecução
penal, como medida instrumental para garantir a efetividade do provimento jurisdicional. Como afirmado
anteriormente, a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária constituem espécies de
prisão cautelar, porém, em razão do tema proposto, cinge-se o presente estudo aos pontos pertinentes
à prisão preventiva.

As regras sobre a prisão preventiva estão dispostas no Capítulo III do Título IX do Código
de Processo Penal. Em relação à legitimidade, tem-se que, em conformidade com o art. 311 do CPP, a
prisão preventiva pode ocorrer após representação da autoridade policial, ou a requerimento do Ministério
Público ou do ofendido, se estiver em curso a fase investigatória, ou pode ser decretada de ofício pelo
juiz, ou após requerimento do MP, do querelante ou do assistente da acusação, se estiver em curso o
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processo penal.

Já em relação à possibilidade de decretação da prisão preventiva, há que se observar o art.
313, do CPP, in verbis:

Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: 

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; 

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado
o disposto no inciso I do caputdo art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal; 

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; 

IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade
civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso
ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar
a manutenção da medida.

Configurada uma das situações que autorizam a decretação da prisão preventiva, há que
se verificar, ainda, se estão presentes todos os pressupostos necessários à aplicação da referida medida
cautelar. Neste sentido, aduz Nucci (2008, p. 604) que são sempre necessários, no mínimo, três requisitos
para a decretação da prisão preventiva: prova da materialidade, indício suficiente de autoria e a configuração
de uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Ainda segundo o autor (2008, p. 604-605), “a prova da existência do crime é a certeza de
que ocorreu uma infração penal”, ao passo que “o indício suficiente de autoria é a suspeita fundada de
que o indiciado ou réu é o autor da infração penal”. O indício suficiente de autoria, portanto, configuraria
opressuposto do fumus comissi delicti.

Ademais, em relação ao terceiro requisito, assevera Renato Brasileiro (2012, p. 256) que
“o periculum libertatis, indispensável para a segregação preventiva, está consubstanciado em um dos
fundamentos do art. 312 do CPP”. Assim, tem-se que o referido pressuposto é fundamentado pela
garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública é o fundamento que mais gera polêmica na doutrina e na ju-
risprudência, por constituir expressão demasiadamente vaga e de difícil definição, observando-se, ainda,
que não se pode confundi-la com o mero “clamor público” e que a decisão que tome por justificativa
esta situação deve ser fundamentada em fatos. Neste sentido, são as palavras de Américo Bedê Júnior
e Gustavo Senna (2009, p. 68):

A doutrina e a jurisprudência são tranquilas em afirmar que a simples alegação genérica de garantia
da ordem pública ou da instrução criminal não serve de fundamento para a decretação da prisão
cautelar. Exige-se uma fundamentação fática, específica e adequada aos requisitos.

Para Nucci (2008, p. 605), a garantia da ordem pública deve ser constatada, em regra, pelo
trinômio “gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente”. Aduz o autor:

Em suma, um delito grave – normalmente são todos os que envolvem violência ou grave ameaça à
pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar
diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da
prisão preventiva.
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Já Renato Brasileiro (2012, p. 258-263) aponta para a existência de três correntes doutrinárias
sobre o assunto. Para a primeira corrente, que é minoritária, a prisão preventiva decretada com base
na garantia da ordem pública “não é dotada de fundamentação cautelar, figurando como inequívoca
modalidade de cumprimento antecipado de pena”. Para a segunda corrente, que é majoritária, a garantia
da ordem pública estaria configurada diante do “risco considerável de reiteração de ações delituosas por
parte do acusado, caso permaneça em liberdade”, situação esta que se verificaria em razão da propensão
do indivíduo à prática delituosa, ou porque, uma vez solto, o agente teria os mesmos estímulos relacionados
com o delito anterior, inclusive podendo voltar ao convívio com os parceiros do crime. Segundo o autor,
portanto, “a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da
reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente”. Por fim, para a terceira corrente, a
segregação preventiva poderia ser decretada com base no fundamento em estudo com a finalidade de
impedir que o agente continuasse a delinquir e, ainda, para acautelar o meio social, garantindo a
credibilidade do Poder Judiciário, especialmente em crimes que provocam grande clamor público.

Crítico ferrenho da garantia da ordem pública como fundamento da prisão preventiva, Choukr
(2002, p. 148-149) aduz, em razão da difícil definição daquela expressão, que “esse conceito fluído
acaba abarcando as ideias como as de presunção de periculosidade e o emprego da prisão processual
como juízo de realização de novo delito”, aludindo, ainda, à utilização da segregação preventiva como
forma de satisfação pública. Neste sentido, é o que preleciona (2002, p. 151):

A função preventiva [...] acaba sendo transferida para a prisão processual, derrogando sua índole
meramente instrumental em relação ao processo de conhecimento (ou futuro processo de execução).
O simbolismo penal fica aí evidente, na medida em que o resultado final do processo interessa menos
que a satisfação momentânea da prisão que, uma vez autorizada, tende a restaurar a legitimidade
do Poder Judiciário [...].

Outro fundamento da prisão preventiva está ligado à garantia da ordem econômica e,
segundo Renato Brasileiro (2012, p. 264), é aplicável em caso de haver risco de reiteração criminosa,
através da prática de delitos “que perturbem o livre exercício de qualquer atividade econômica, com
abuso do poder econômico, objetivando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o
aumento dos lucros (CF, art. 173, §4º)”.

Já em relação à conveniência da instrução criminal, aduz Aury Lopes Jr. (2009, p. 109-110),
após criticar o termo “conveniência”, que seria muito aberto e relacionado à discricionariedade, que
serve como fundamento para a decretação da prisão preventiva quando a liberdade do agente “coloca
em risco a coleta de prova ou o normal desenvolvimento do processo”. Verificar-se-ia tal situação, por
exemplo, quando o acusado estivesse destruindo documentos ou alterando o local do delito, ou ameaçando
testemunhas, vítimas, ou até mesmo intimidando o juiz ou promotor do caso, tumultuando, assim, o
andamento regular do processo.

Ademais, tem-se que a prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a aplicação da
lei penal, o que, segundo Nucci (2008, p. 608), significa “assegurar a finalidade útil do processo penal,
que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é
considerado autor de infração penal”.

Ainda em relação aos fundamentos da prisão preventiva, observe-se que, em conformidade
com o parágrafo único do art. 312 do CPP, a decretação da medida é possível, também, em caso de des-
cumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282,
§4º, CPP).

Abordados os delitos que admitem a segregação preventiva e os seus pressupostos e fun-
damentos, há que se observar, por fim, os princípios norteadores da referida medida cautelar, alguns
dos quais já foram mencionados no capítulo anterior. Neste sentido, de acordo com Mônica Ovinski de
Camargo13, apudPereira e Mezzalira, a excepcionalidade, a provisoriedade e a proporcionalidade devem
nortear a fixação da prisão preventiva, funcionando como limites legais na aplicação da referida me-
dida.
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Em relação ao princípio da excepcionalidade, assevera Aury Lopes Jr. (2009, p. 66), que
esta deve ser analisada em conjunto com a presunção de inocência, “fazendo com que as prisões
cautelares sejam (efetivamente) a ultima ratiodo sistema, reservadas para os casos mais graves, tendo
em vista o elevadíssimo custo que representam”.Neste sentido, aduzem Pereira e Mezzalira, em artigo
publicado na internet14, que “nenhuma medida restritiva da liberdade do indivíduo deve ser tomada
senão em caráter excepcional, quando devidamente evidenciados os fundamentos justificáveis para tal
ordem”.

Já no que tange à provisoriedade, Aury Lopes Jr. (2009, p. 61) dispõe que esta se manifesta
“na curta duração que deve ter a prisão cautelar, até porque é apenas tutela de uma situação fática (pro-
visionalidade) e não pode assumir contornos de pena antecipada”. Não se pode admitir, portanto, que
a prisão cautelar seja prolongada de tal forma que passe a configurar antecipação de pena, o que é
inadmissível em razão da presunção da inocência, implicando ainda constrangimento ilegal ao acusado,
e violando a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Por fim, tem-se a proporcionalidade, que deve ser constata sob os aspectos da necessidade,
da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito, os quais já foram abordados anteriormente.
Assim, tem-se, em suma, que o juiz deve guiar-se pela proporcionalidade e, como alude Aury Lopes Jr.
(2009, p. 67), “deverá ponderar a gravidade da medida imposta com a finalidade pretendida, sem perder
de vista a densidade do fumus commissi delicti e do periculum in mora”.

4 - TUTELA CAUTELAR OU ANTECIPAÇÃO DE PENA: O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO
PREVENTIVA

Como já afirmado, a legislação brasileira não dispõe sobre o prazo de duração da prisão
preventiva. Ademais, apesar de a provisoriedade constituir um dos princípios norteadores da prisão
cautelar, observa-se, na prática, o excessivo prolongamento da duração da medida, evidenciando-se,
assim, o abuso estatal e o risco de a cautelar tornar-se verdadeira antecipação de pena, violando a
presunção de inocência e o direito de liberdade do acusado.

Na prática, o que se observa é que o Estado faz uso do direito e do processo penal, muitas
vezes não visando à justiça, mas sim à promoção da satisfação pública e à credibilidade que a população
tem no Poder Judiciário. Neste diapasão, alude Choukr (2002, p. 46), que “como decorrência, a cada
emprego simbólico do sistema repressivo, há uma sensível invasão na seara dos direitos fundamentais,
embora formalmente eles continuem presentes nos ordenamentos”. 

Ao tratar da custódia cautelar, preleciona Machado (2009, p. 502):

O desejável é que a lei, a exemplo do que já ocorre com outras legislações no direito comparado,
fixasse rigorosamente o prazo máximo pelo qual poderia se estender a prisão cautelar. E, além disso,
impusesse ao juiz a obrigação de rever periodicamente a necessidade dessa prisão, durante o trâmite
do processo, seja para confirmá-la de forma motivada, seja para revogar a custódia processual, ou
ainda para conceder liberdade provisória ao acusado.

Ocorre que a omissão legislativa não pode justificar o excesso de prazo da prisão preventiva
e, por esta razão, passou-se a buscar outros meios para limitar o referido prazo, evitando que o indivíduo
fique sujeito à arbitrariedade do Estado e que a tutela cautelar perca o seu caráter de instrumentalidade,
passando a ter contornos de antecipação de pena.

Neste sentido, observe-se o que dispõe Eugênio Pacelli de Oliveira (2011, p. 555):

Entendendo que a ausência, no CPP, de fixação de prazo certo para a duração da prisão preventiva

13 CAMARGO, Mônica Ovinski de. Princípio da presunção de inocência no Brasil: o conflito entre punir e libertar. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2005.
14PEREIRA, Viviane de Freitas; MEZZALIRA, Ana Carolina. O Supremo Tribunal Federal e o prazo razoável da prisão preventiva. Dispo-
nível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?artigo_id=7810&n_link=revista_artigos_leitura. Acesso em: 26 jul. 2014.
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deixava o acusado inteiramente à mercê do Estado, nossa jurisprudência elaborou entendimento
segundo o qual, cuidando-se de réu preso provisoriamente no curso da ação penal, esta deveria estar
concluída nos prazos previstos em lei, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal. A hipótese,
então, estaria a ensejar o habeas corpus, com fundamento no art. 648, II, do CPP, cujo comando
considera ilegal a coação “quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei”.

Tem-se, portanto, que a busca por um limite para a duração da prisão cautelar ensejou uma
construção jurisprudencial, sobre a qual afirma Renato Brasileiro (2012, p. 288):

No Brasil, por se entender que a ausência de fixação de prazo certo para a duração da prisão preventiva
deixava o acusado inteiramente à mercê do Estado, consolidou-se entendimento jurisprudencial
segundo o qual, se o acusado estivesse preso, o processo penal na 1ª instância deveria estar concluído
no prazo de 81 (oitenta e um) dias, sob pena de restar caracterizado o denominado excesso de prazo
na formação da culpa, hipótese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção a autorizar o
relaxamento da prisão (CPP, art. 648, inc. II), sem prejuízo, obviamente, da continuação do processo.
De fato, se a duração da prisão cautelar exceder um prazo razoável, torna-se ilegal, porquanto viola
a garantia constitucional da razoável duração do processo. Se a prisão é ilegal, deve ser objeto de re-
laxamento, já que a Constituição Federal prevê que toda prisão ilegal será imediatamente relaxada
pela autoridade judiciária, sem prejuízo, todavia, da continuidade do processo.

O prazo de 81 dias foi extraído a partir da soma dos prazos fixados em lei para a prática dos
atos processuais, sendo pertinente ao processo em curso no rito comum ordinário da Justiça Estadual;
em se tratando da Justiça Federal, o prazo máximo seria de 101 dias. Ademais, iniciava-se a contagem
desde a efetiva prisão até a prolação da sentença, porém, posteriormente, passou-se a entender que
o termo final do prazo seria o fim da instrução criminal, o que inclusive ensejou a edição da Súmula nº
52, do STJ (“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso
de prazo”).

Há que se observar, ainda, que o entendimento majoritário era que a contagem dos prazos
processuais era global, não configurando o excesso de prazo a inobservância do termo fixado para a
prática de um dos atos processuais, isoladamente.

Importante salientar, ainda, a situação de excesso de prazo provocado pelo requerimento
de diligência pela defesa do acusado, o qual não deveria ser considerado ilegal. Sobre o assunto, o STJ
editou a Súmula nº 64, segundo a qual “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na
instrução, provocado pela defesa”. No entanto, em sentido contrário, observe-se o entendimento de
Machado (2009, p. 504):

[...] temos que o excesso de prazo na instrução criminal, ainda que seja para a realização de prova
requerida pela defesa, desde que não imputável à sua má-fé, ensejará sempre o relaxamento da
prisão preventiva. Se não for assim, a manutenção do acusado no cárcere poderá desestimular a
realização de provas que demandam tempo e, com isso, inibir a amplitude constitucional da defesa
que lhe é assegurada como princípio basilar do processo penal de tipo acusatório.

Com o advento das Leis nº 11.689/08 e nº 11.719/08, que promoveram a reforma processual
penal, os prazos para a prática dos atos processuais foram modificados, ampliando-se sensivelmente
o prazo para a conclusão da instrução processual, o qual era utilizado como limite à prisão preventiva.
Assim, não sendo mais possível a utilização do prazo de 81 dias como parâmetro, ressurgiu a necessidade
de delimitação de um prazo de duração para aquela medida cautelar, a fim de que a sua indeterminação
temporal não promovesse a violação de direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal. Foi
quando se passou, então, a discutir a aplicabilidade do princípio da razoabilidade, o que se abordará a
seguir.

5 - A PRISÃO PREVENTIVA, O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E O POSICIONAMENTO
DO STF

Conforme abordado em linhas anteriores, a ausência de previsão legal acerca do prazo de
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duração da prisão preventiva levou à construção jurisprudencial dos 81 dias, que constituiria o limite
daquela medida cautelar. Ocorre, porém, que a reforma processual de 2008, não só não deu fim à
omissão legislativa em tela, como também aumentou consideravelmente os prazos para a prática dos
atos processuais, impossibilitando a utilização daquele termo como limite de duração da prisão preventiva,
e fazendo ressurgir a discussão acerca de novo parâmetro para a vigência da medida.

A indeterminação temporal da prisão cautelar não só viola a presunção de inocência, na
medida em que acaba por configurar evidente antecipação de pena sem que haja uma efetiva condenação,
como também fere o direito do indivíduo à razoável duração do processo. Ao tratar do assunto, preleciona
Renato Brasileiro (2012, p. 288):

O direito à razoável duração do processo está previsto expressamente na Convenção Americana de
Direitos Humanos (Dec. nº 678/92), cujo art. 7º, §5º, preceitua que “toda pessoa detida ou retida
deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a
exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em
liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias
que assegurem o seu comparecimento em juízo” (grifo do autor).

Com a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, a razoável duração do processo foi elevada
à categoria de direito fundamental, passando a Constituição Federal a dispor, expressamente, em seu
art. 5º, inciso LXXVIII, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Apesar de não dispor expressamente sobre a razoável duração da prisão cautelar, é de rigor
reconhecer que, em razão do princípio da presunção de inocência, do direito fundamental à liberdade,
e da garantia de razoável duração do processo, a ordem constitucional torna inadmissível o demasiado
prolongamento da prisão preventiva, sem que haja culpa formada do acusado. Neste sentido, observe-
se o posicionamento de Nucci (2008, p. 103-104):

Em decorrência de modernas posições doutrinárias e jurisprudenciais, emerge outro princípio
constitucional, embora implícito, dentre as garantias fundamentais. Observa-se, como fruto natural
dos princípios constitucionais explícitos da presunção de inocência, da economia processual e da
estrita legalidade da prisão cautelar, ser época de se consagrar, com status constitucional, a meta de
que ninguém poderá ficar preso, provisoriamente, por prazo mais extenso do que for absolutamente
imprescindível para o escorreito desfecho do processo. Essa tem sido a tendência dos tribunais pátrios,
em especial do Supremo Tribunal Federal.

De fato, não se torna crível que, buscando-se respeitar o estado de inocência, conjugado com o direito
ao processo célere, associando-se a todas as especificações para se realizar, legitimamente, uma
prisão cautelar, possa o indiciado ou réu permanecer semanas, meses, quiçá anos, em regime de
restrição de liberdade, sem culpa formada. O Código de Processo Penal, de 1941, já não apresenta
solução concreta para o binômio, hoje realidade intrínseca do sistema judiciário brasileiro, prisão
cautelar necessária x lentidão do trâmite processual. Não é possível, igualmente, quedar inerte a
doutrina; muito menos, nada fazer a jurisprudência. Por isso, extraindo-se uma interpretação lógico-
sistemática de preceitos existentes na Constituição Federal, é medida transitável afirmar a
indispensabilidade da duração razoável não somente do processo-crime, mas, sobretudo, da prisão
cautelar. É realidade não se poder fixar em dias o número exato de duração de uma prisão preventiva,
por exemplo. Porém, ingressa, nesse cenário, o critério da razoabilidade, devendo o magistrado avaliar,
no caso concreto, o que ultrapassa a medida do bom senso (grifo do autor).

No mesmo sentido, é a opinião de Pereira e Mezzalira, em artigo publicado na internet15:

A indeterminação do tempo da prisão cautelar pessoal preventiva, mesmo após a reforma do CPP,
corrobora a necessidade de utilização do princípio da razoabilidade como fator determinante para
estabelecer os contornos de duração daquela medida. [...] Atualmente não há qualquer critério para
limitar o tempo da medida cautelar, havendo a imperiosidade de análise da razoabilidade como fixador

15 Ibidem.
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do prazo máximo de duração da prisão preventiva e consequente verificação de constrangimento
ilegal em face do acusado encarcerado.

Verificando a necessidade de análise do Princípio da Razoabilidade frente a qualquer situação fática
que envolva a prisão cautelar do indivíduo, parece claro que a partir da reforma do Código de Processo
Penal, omissão do legislador em tomar para si a responsabilidade de determinar o prazo da medida
cautelar com a reforma processual e sucessiva queda da doutrina dos 81 dias, o princípio constitucional
recebe um status ainda maior, deixando de ser apenas um norteador das decisões jurisprudenciais
e passando a ser o único meio de fixação do tempo da prisão preventiva e delimitação do excesso de
prazo de tal medida. 

Ainda sobre a utilização do princípio da razoabilidade como limitador da duração da prisão
preventiva, atente-se para o que prelecionam Bedê Júnior e Senna (2009, p. 277-278):

De lege lata, ante a falta de prazo legal, devemos buscar fundamento para a manutenção e duração
das prisões provisórias no princípio da razoabilidade e não puramente na soma dos novos prazos para
os atos processuais que surgiram com as Leis 11.689/2008 e 11.719/2008. Assim, inclusive, vem
procedendo o STF, como se pode perceber pelo Informativo 469, no qual foi explicitado que, no que
tange à alegação de excesso de prazo, a Corte somente tem deferido habeas corpus em situações
excepcionais, nas quais a demora decorra: 1) exclusivamente de diligências suscitadas pela atuação
da acusação; 2) de inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração
do processo (CF, art. 5º, LXXVIII); e 3) de incompatibilidade com o princípio da razoabilidade.

[...]

Dessa forma, o que atualmente deve ser observado pelo Judiciário para justificar ou não a manutenção
de uma prisão provisória é se existe razoabilidade para tanto, conjugando-se, também, com os motivos
ensejadores da custódia cautelar, em especial da prisão preventiva. Realmente, pouco importa se já
foi encerrada a instrução criminal ou se já foi pronunciado o réu, pois, não se mostrando razoável a
prisão por excesso de prazo, será patente a ilegalidade da custódia cautelar, caracterizando-se cons-
trangimento ilegal à liberdade de locomoção do réu, devendo, portanto, ser imediatamente relaxada
a prisão.

Nota-se, portanto, que após a reforma processual de 2008, o princípio da razoabilidade
passou a servir de parâmetro para duração da prisão preventiva, sendo o fator limitador desta medida
cautelar, e servindo de fundamento para as decisões judiciais, inclusive do próprio Supremo Tribunal
Federal. Neste sentido, aliás, há que se observar a adoção dos critérios firmados pela Corte Europeia de
Direitos Humanos e também seguidos pela Corte Americana de Direitos Humanos, quais sejam: a
complexidade do caso, a atividade processual do interessado e a conduta das autoridades judiciárias,
fatores que direcionam a análise da alegação do excesso de prazo, sob o prisma da razoabilidade, no
caso concreto.

Todavia, impõe-se o reconhecimento de que, embora haja a delimitação da prisão preventiva
pelo preceito da razoabilidade, o que ao menos afasta a total indeterminação temporal daquela medida
cautelar, tal critério ainda é eivado de discricionariedade, permanecendo o acusado ao arbítrio do Estado,
na pessoa do juiz, que deverá decidir o seu futuro, e se merece, ou não, retomar o gozo de sua liberdade
de locomoção.

De fato, talvez melhor seria a efetiva fixação de um termo em lei, promovendo-se a objetivação
do prazo de duração da prisão cautelar, porém, à falta desta previsão legal, o que não se pode admitir
é que o indivíduo fique à mercê do Estado, indeterminadamente privado de sua liberdade e dos demais
direitos que lhe são inerentes, razão pela qual se deve respeitar o princípio da razoabilidade, atribuindo-
lhe a importância de que é realmente detentor.

6 - CONCLUSÃO

Conforme afirmado ao longo do trabalho, não se fixou na legislação brasileira o prazo máximo
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de duração da prisão preventiva, tornando o tema objeto de discussão na doutrina e jurisprudência
pátrias. A omissão legislativa, aliás, continuou mesmo após a reforma processual penal de 2008, que
por sua vez também impossibilitou a utilização do lapso de 81 dias como limite da prisão cautelar, em
razão das mudanças promovidas no ordenamento jurídico, bem como a aplicação das súmulas existentes
sobre a matéria.

Assim, tem-se como pertinente o questionamento a respeito da possibilidade de adoção de
um prazo razoável para a duração da prisão cautelar, tendo em vista que a sua imposição restringe a
liberdade do indivíduo, antes mesmo da prolação de uma eventual sentença condenatória.

Ora, se a prisão preventiva afigura-se como uma medida cautelar, então, em razão do seu
caráter instrumental, serve à satisfação de um determinado objetivo e, uma vez desaparecidos os
motivos que a ensejaram, deve ser interrompida, sob pena de perder o seu caráter instrumental e
cautelar e tornar-se verdadeira antecipação da pena, o que seria inadmissível, em função do princípio
da presunção de inocência. Ademais, se o processo deve ter duração razoável, por força de norma
constitucional, impõe-se também a razoabilidade na aplicação e duração da medida cautelar.

Em razão da omissão do legislador, o próprio STF passou a utilizar o princípio da razoabilidade
como limitador do prazo para a duração da prisão preventiva, a partir da análise de critérios como a
gravidade do delito, a complexidade da causa e a conduta das partes no processo, ou, seguindo o aplicado
pela Corte Europeia de Direitos Humanos, a complexidade do caso, a atividade processual do interessado,
e a conduta das autoridades judiciárias.

Ocorre, porém, que a utilização de critérios tão subjetivos concentra no julgador o poder de
delimitar o prazo da medida, segundo a sua própria convicção, sem a influência de fatores legais. De-
monstra-se, assim, a necessidade da criação de regras claras acerca do tema, e a importância da adoção
de um prazo razoável para a duração da prisão cautelar, que não é apenas possível, como imperiosa,
a fim de que se evitem os excessos injustificados na aplicação da medida, e a restrição da liberdade de
um indivíduo sem que haja culpa formada, o que também fere o princípio da dignidade da pessoa
humana, especialmente se levada em consideração a caótica situação carcerária brasileira.

Ressalte-se, entretanto, que a fixação de um prazo máximo legal e razoável para a duração
da prisão preventiva não é suficiente por si só, sendo ainda necessária a análise casuística da
proporcionalidade, aplicando-se a medida cautelar de maneira individualizada, levando-se em consideração
as peculiaridades de cada caso.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
PRISÃO EM FLAGRANTE E AS INOVAÇõES TRAZIDAS PELA LEI 12.403/2011

Grasiele Rosário Santos. Bacharel em Direito16.

INTRODUÇÃO

O presente artigo visa analisar os contornos da prisão em flagrante, sua natureza jurídica, ca-
racterísticas e as novidades trazidas com a Lei n° 12.403/2011, que no cenário atual inovou impossibilidade
a perpetuação da prisão em flagrante ao autuado, durante todo o processo penal.

CONCEITO

A prisão em flagrante possui previsão constitucional e legal. A mesma visa uma forma de
restringir a liberdade daquele que cometeu ou acabou de cometer um delito, não necessitando de uma
prévia ordem judicial para tanto. Segundo as lições de (RANGEL, 2008, p.663):

“Flagrante vem do latim flagrans, flagrantis, do verbo flagrare, que significa queimar, ardente, que
está em chamas, brilhando, incandescente. No sentido jurídico, é o delito no momento de seu
cometimento, no instante em que o sujeito percorre os elementos objetivos (descritos e normativos)
e subjetivos do tipo penal. É o delito patente, visível, irrecusável do ponto de vista de sua ocorrência.
A prisão em flagrante delito dá-se no momento em que o indivíduo é surpreendido no cometimento
da infração penal, sendo ela tentada ou consumada.” 

No plano constitucional se assegura, no art. 5º. Inciso LXI, que “ninguém será preso senão em
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos
casos de transgressão militar ou crime propriamente militar”.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Penal no art. 283 bem como nos arts. 301
a 310 apresentam um conjunto de regras que tratam especificamente da matéria prisão em flagrante.

NATUREZA JURÍDICA

A doutrina muito se digladiou a respeito da natureza jurídica da prisão em análise. Alguns
defendiam que a mesma se tratava de ato administrativo outros defendiam a idéia de uma natureza
cautelar. 

Assim se manifesta Eugênio Pacelli (OLIVEIRA,2012, p.584):
“A prisão em flagrante, então ostenta o status de medida cautelar, precisamente delimitada no
tempo. È que, cumpridas as suas funções, a manutenção do cárcere reclamará ordem escrita e fun-
damentada da autoridade judiciária, nos termos da Constituição da República.” 

Atualmente, com o advento da Lei 12.403/2011, a doutrina considera que a prisão em flagrante
não é uma prisão cautelar, mas sim pré-cautelar por resumidamente duas razões.

A primeira delas é que para ser cautelar seria preciso a existência tanto do periculum libertatis
como também do fumus comissi delicti, porém a prisão em flagrante não possui periculum libertatis. A
segunda razão é que a prisão em flagrante necessariamente será convertida em algo, pois assim determina
o art. 310 do CPP. 

Em sua obra ressalta Renato Brasileiro (LIMA, 2011, p.182):

“Sem embargos de opiniões em contrário, pensamos que a prisão em flagrante tem caráter precautelar.
Não se trata de uma medida cautelar de natureza pessoal, mas sim precautelar, porquanto não se
dirige a garantir o resultado final do processo, mas apenas objetiva colocar o capturado à disposição
do juiz para que adote uma verdadeira medida cautelar.” 

16 Grasiele Rosário Santos. Bacharel em Direito, formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Especialista em Di-
reito Público com formação para Magistério Superior, pela rede de ensino Luiz Flávio Gomes- LFG. Analista em Direito do Ministério Pú-
blico do Estado de Sergipe
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LEGITIMIDADE

Quanto à legitimidade ativa, há o flagrante facultativo, realizado por qualquer do povo, bem
como o flagrante obrigatório, previstos no artigo 301 do Código de Processo Penal, dispões que: “qualquer
pessoa do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito”.

O flagrante que tem o “qualquer do povo” como sujeito ativo é uma faculdade dada ao sujeito
em efetuar ou não a prisão levando em conta os riscos que corre com a investida.

Cumpre ressaltar, que quando qualquer do povo efetuar a prisão de alguém o flagrante recebe
a natureza jurídica de um exercício regular do direito, ou seja, age sob a excludente de ilicitude prevista
no art. 23, inciso III, do Código Penal. 

Por outro lado, no que se refere às autoridades policiais e seus agentes, os mesmos possuem
um dever de efetuar a prisão, passando assim o flagrante a ter natureza jurídica de estrito cumprimento
do dever legal.

Quanto ao sujeito passivo, a regra diz que qualquer pessoa pode ser presa. Porém, há exceções,
pessoas que não podem ser presa em estado de flagrante em razão do cargo ou função que exercem.
Como ocorre, por exemplo, com os que gozam de imunidade diplomática, como o Presidente da República,
art. 86, §§ 3º e 4º da Carta Magna afirma que:

§ 3º - Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República
não estará sujeito a prisão.§ 4º - O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode
ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

                   
ESPÉCIES DE FLAGRANTE

O artigo 302 do Código de Processo Penal apresenta um rol de possíveis ocorrências do flagrante,
para cada inciso uma hipótese: o próprio, impróprio e o flagrante presumido. Há também outras formas
de prisão em flagrantes muito comuns e que são criações doutrinárias e jurisprudenciais.

Art. 302 Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação
que faça presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser
ele autor da infração. 

O flagrante próprio, ou real, ou verdadeiro, ou propriamente dito é o flagrante previsto
no inciso I e II. É o tipo de flagrante em que o agente é apreendido no momento em que comete ou
acaba de cometer o crime. 

O doutrinador Nestor Távora tratando sobre o tema argúi que: “É a modalidade que mais se
aproxima da palavra flagrante, pois há um vínculo de imediatidade entre a ocorrência da infração e a
realização da prisão ”. (TÁVORA, 2011, p.531) 

O flagrante impróprio ou irreal, quase flagrante, perseguido logo após é o que ocorre
enquanto durar a perseguição, nesse caso o sujeito está em flagrante, ainda que a autoridade ou um
cidadão qualquer em perseguição o perca de vista. 

Nesse flagrante não pode haver solução de continuidade da perseguição, ou seja, interrupção
da perseguição, estando disposto no artigo 302, III, do código Processual Penal: 

Flagrante presumido ou ficto, encontrado logo depois ocorre quando o agente é preso
logo depois de cometer o crime, com instrumentos, armas, objetos que fazem entender que ele é o
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autor do fato.
Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE PRESUMIDO OU
FICTO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O relato da dinâmica
dos fatos revela que a prisão em flagrante do paciente subsume-se perfeitamente à hipótese prevista
no artigo 302, inciso IV, do CPP - flagrante presumido ou ficto - em que o agente, embora não
tenha sofrido a perseguição imediata, é preso logo depois da prática do crime, portando
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser o autor do delito. 2. A manutenção preventiva
no cárcere, por ser medida excepcional que restringe a liberdade individual, em face da presunção
de não-culpabilidade, exige a devida fundamentação calcada em elementos concretos que indiquem
a necessidade da custódia cautelar. 3. In casu, o indeferimento da liberdade provisória teve por lastro,
unicamente, a gravidade do delito, deixando a fundamentação de contemplar qualquer outra situação
capaz de justificar a manutenção da prisão processual do paciente para a garantia de ordem pública.
Precedentes. 4. Esta Corte mantém entendimento que o prazo para conclusão da instrução criminal
não é algo submetido às rígidas diretrizes matemáticas. Deve ser analisado o feito em face de suas
peculiaridades para aferir a existência de constrangimento ilegal. 5. A complexidade da causa, presença
de vários co-réus e expedição de carta precatória justificam dilação no prazo para conclusão da
instrução criminal. 6. Ordem concedida para determinar a imediata soltura do paciente, mediante o
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo (STJ - HC: 47091 PA 2005/0138094-
9, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 07/03/2006, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJ 27.03.2006 p. 342 LEXSTJ vol. 200 p. 337) (Grifei).

Flagrante preparado ou provocado, nesse caso é o chamado delito putativo por obra do
agente provocador. Esse flagrante está previsto na Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal : “Não há
crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

Ocorre o flagrante preparado quando o agente é impulsionado por outra pessoa a praticar um
crime, mas em contra partida são adotadas todas as providências para o delito não se consumar, ensejando
assim o chamado crime impossível. 

Flagrante esperado ocorre quando o sujeito age independentemente de induzimento de
outro. Acontece quando policiais ou terceiro espera a prática do delito para que desta forma faça a prisão
do agente, não havendo qualquer provocação a prática delituosa. Ou seja, não há intervenção na vontade
do sujeito, é, portanto, válida a prisão em flagrante.

Assim entende a Jurisprudência Pátria:

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 145 DO STF AFASTADA. POSSIBILIDADE DE FLAGRANTE ESPERADO E NÃO PREPARADO.
APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE “ECSTASY” (1.245 COMPRIMIDOS). FUNDAMENTO DA
GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA ALICERÇADA EM FATO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. Não ficando
evidenciado ter a autoridade policial, de qualquer modo, induzido a prática do ato tido como delituoso
pelo suposto autor do fato, fica afastada, em sede de habeas corpus, a possibilidade do reconhecimento
do flagrante preparado. A menção ao risco à ordem pública, ligado à circunstância de se ter apreendido
quantidade expressiva de estupefaciente, justifica, ao menos no nascedouro das averiguações, a
continuidade do aprisionamento.(TJ-SC - HC: 20120489423 SC 2012.048942-3 (Acórdão), Relator:
Jorge Schaefer Martins, Data de Julgamento: 15/08/2012, Quarta Câmara Criminal Julgado)

O flagrante prorrogado por sua vez é o procedimento policial que tem por estratégia a
observação e acompanhamento de uma empreitada criminosa, praticada por uma organização criminosa,
visando o momento oportuno para realizar a prisão.É também chamado de flagrante retardado ou ação
controlada, esse retardo na prisão não configura o crime de prevaricação. 
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INOVAÇõES DA LEI 12.403/2011

A Lei 12.403/2011 alterou diversos dispositivos no Código de Processo Penal. No que diz respeito
à prisão em flagrante a lei em comento modificou significativamente a convalidação judicial, ou seja, as
providências a serem adotadas pelo juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante. 

Antes da Lei 12.403/11, o entendimento majoritário dos tribunais era pela possibilidade do
acusado preso em flagrante delito ficar preso indefinidamente. Assim, ao ser comunicado da prisão em
flagrante, o Juiz era obrigado a analisar tão somente a legalidade da prisão para averiguar possível re-
laxamento.

Ocorre que caso inexistisse ilegalidade no ato de flagrante, o agente ficava preso até que alguém
pedisse sua liberdade provisória, contudo após a Lei 12.403/11, diversas alterações foram feitas no
aspecto procedimental, pois estabeleceu uma nova sistemática para a lavratura do auto de prisão em
flagrante, conforme arts. 304 a 310 do Código de Processo Penal.

Pois agora quando o Juiz recebe o Auto de Prisão em Flagrante deverá cumprir três obrigações:

Art. 310.  Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:  
I - relaxar a prisão ilegal; ou 
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art.
312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da
prisão; ou 
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 
Parágrafo único.  Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas
condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória,
mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. 

Assim, os três cuidados que o Juiz deverá ter agora são relaxamento da prisão ilegal ou conceder
a liberdade provisória ou ainda converter a prisão em flagrante em preventiva, portanto, atualmente não é
mais possível que o sujeito preso em flagrante assim continue preso por tempo indefinido. 

No caso de relaxamento da prisão caberá essa ordem se o Juiz verificar que a pessoa foi presa mesmo
não estando em situação de flagrância, ou ainda, caberá caso não ocorra o cumprimento das formalidades
constitucionais e legais tais como as comunicações ao Ministério Público, a pessoa da família.

Concederá a liberdade provisória se o Juiz verificar que não há necessidade da prisão, ou ainda
que uma outra medida cautelar é suficiente, podendo concedê-la com ou sem fiança, conforme o delito
praticado. Senão vejamos.

Art. 321.  Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319
deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei
nº 12.403, de 2011).

Poderá o Juiz converter em prisão preventiva o flagrante. Essa conversão não é feita de forma
automática, mas sim fundamentada, independente do acusado ter a prisão em flagrante relaxada ou
na hipótese de convertido o flagrante em preventiva, deverá a decisão ser fundamentada, obedecido
os requisitos do arts. 312 e 313 do CPP.

Assim entendem os Tribunais Superiores:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM
FLAGRANTE. CONVERSÃO PARA A PREVENTIVA DE OFÍCIO. VALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA.
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INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Juízo processante, ao receber o auto de prisão
em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de sua substituição por medida diversa, deverá
convertê-la em preventiva, quando reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312
e 313, do CPP, independente de representação ou requerimento. 2. A necessidade da segregação
cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade do
recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em
orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art.
312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em “habeas
corpus” a que se nega provimento.(STJ - RHC: 41235 MG 2013/0331410-2, Relator: Ministro MOURA
RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2013)

A prisão em flagrante não mais justifica, por si só, a manutenção da prisão. Se o Juiz entender que
a prisão dever ser mantida, pela nova sistemática ele deverá converter a prisão em flagrante. Assim, se um
sujeito estiver preso exclusivamente por razão da prisão em flagrante, essa prisão será tida por ilegal.

CONSIDERAÇõES FINAIS

Em face do exposto, entende-se que a liberdade é claramente a regra, e desta maneira as medidas
cautelares serão sempre tidas como provisórias já que implicam restrições.

A prisão em flagrante assim como toda e qualquer prisão deverá ser fundamentada tanto pelo
juiz como pelo tribunal, e com base nos chamados pressupostos deverá ser analisada a necessidade,
adequação e utilidade para que assim seja devidamente aplicada.

A Lei 12.403/2011 surge para que deixem de existir exageros e falhas, fazendo com que o autuado
não fique no cárcere de forma não fundamentada sem que lhe seja oferecido o devido processo penal.
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GUARDA COMPARTILHADA: EXCLUSIVA VIABILIDADE TRANSACIONAL

Layanna Maria Santiago Andrade
Graduação em Direito na Universidade Federal de Sergipe

RESUMO: No presente estudo, analisa-se a guarda compartilhada, principalmente os seus
aspectos decorrentes da ruptura da sociedade conjugal, quando litigantes os genitores. Introduzida,
expressamente no ordenamento jurídico brasileiro, pela lei nº 11.698/2008, alterando o Código Civil,
prevendo como dispositivo mais polêmico e controverso o § 2º do artigo 1.584, CC, pois além de tornar
como regra, o que antes era uma exceção e de tímida aplicação pelo Judiciário: o compartilhamento,
estabeleceu, de igual forma, que ausente o acordo entre os pais, será aplicada a guarda conjunta.
Destarte, busca o trabalho em tela, analisar não apenas a constitucionalidade formal e material do
comando normativo retromencionado, mas também, demonstrar o quanto este, é de difícil eficácia e
de induvidosa inefetividade. 
Palavras-chave: guarda-compartilhada, interesse do menor.

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Conceito e origem de guarda compartilhada - 3. Inovações do
instituto da guarda compartilhada com o advento da lei nº 11.698/2008 - 4. Real efetividade do §2º do
artigo 1.584 do código civil - 5. Aspectos positivos e negativos da lei nº 11.698/2008 - 6. Consequências
da guarda compartilhada - 6.1. Responsabilidade civil -6.2. Obrigação à prestação alimentar 6.3. Domicílio
do menor e regime de visitas - 6.4. Aspectos psicológicos - 7. Conclusão. 8. Referências Bibliográficas

1. INTRODUÇÃO

Em virtude das modificações no seio da sociedade, principalmente concernente ao Direito de
Família, este passou a assumir novas vertentes, com as transformações oriundas do pós-modernismo.
Assim, percebe-se, nitidamente, que conceitos e problemáticas de um modelo tradicionalista, foram,
praticamente, superados pelos novos arranjos familiares.

É diante de tal contexto, ante aos altos índices de separação e divórcio entre os casais, que ganha
fôlego a figura da guarda compartilhada, como meio a possibilitar aos pais uma divisão na educação e
cuidado dos filhos. Ressalta-se, todavia, acaso examinada de uma maneira precipitada, pode-se chegar
erroneamente a conclusão de que a guarda compartilhada seria, por si só, um instituto salvacionista,
ou seja, solucionador de todos os problemas intermináveis e dos dolorosos conflitos dos pais com relação
à guarda e criação da prole. Posicionamento este não condizente com a realidade fática, em que para
o funcionamento de tal modalidade de guarda, imprescindível a cooperação entre os genitores, e
principalmente respeito entre eles, caso contrário o infante será reduzido a um mero objeto de um
tumultuado litígio.

O novel instituto vem provocando fustigantes debates no meio jurídico, uma vez que prevê a
possibilidade da concessão da guarda compartilha, sempre que possível, por decisão do magistrado,
mesmo sem o consenso entre os genitores, ex vi do artigo 1584, §2º, do Código Civil. 

Assim sendo, apoiado na literatura específica sobre o assunto, o presente trabalho científico
busca analisar a guarda compartilha, apontando seus requisitos e pressupostos, bem como numa
tentativa de delimitar a grande margem de discricionariedade concedida ao magistrado, pelo retromencionado
comando normativo.

Em decorrência, vislumbram-se como objetivos específicos, que simultaneamente se constituem
nas principais problemáticas que se pretende solucionar, o exame sobre a constitucionalidade formal e
material de tal dispositivo; sua eficácia e efetividade; e, sobretudo a elucidação das hipóteses de sua
aplicação; alcançando também, as dificuldades de seu processamento no caso concreto.

Destarte, serão analisadas as inovações advindas com a Lei nº. 11. 698/2008, que instituiu ex-
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pressamente a guarda compartilhada no ordenamento jurídico brasileiro, estudando seus aspectos
positivos e negativos. Oportunidade esta, em que se colaciona o vasto entendimento doutrinário e
jurisprudencial dos defensores e opositores não apenas do compartilhamento em si, mas principalmente
de sua imposição quando litigantes os genitores. Buscando-se, de tal maneira, aferir a real legitimidade,
e não apenas a legalidade, do dispositivo normativo que prevê tal possibilidade (§ 2º do artigo 1584,
CC).

Nessa marcha, serão tecidas algumas considerações acerca das consequências do compartilhamento
no que tange à responsabilidade civil dos pais pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores; à
possibilidade de fixação de pensionamento alimentar a um dos genitores, ressaltando-se a dificuldade
de tal medida; à definição de domicílio do infante e as decorrências ante a não cooperação por algum
dos pais; e por fim, quanto aos reflexos psicológicos.

A presente pesquisa é guiada pelo paradigma da primazia do interesse do menor, que deve ser
resguardado, diante de qualquer situação, sobrepondo-se aos anseios dos genitores, de forma a consolidar
a idéia dos infantes como sujeitos de direito, em especial condição de desenvolvimento, necessitados
de integral proteção.

2. CONCEITO E ORIGEM DE GUARDA COMPARTILHADA 

A idéia de guarda compartilhada tem nascimento na Common Law, no Direito Inglês, na década
de 60. No entanto, salienta Eduardo O. Leite (1997, p. 266) para quem:

A manifestação inequívoca dessa possibilidade por um Tribunal inglês só ocorreu em 1964, no caso
Clissold, que demarca o inicio de uma tendência que fará escola na jurisprudência inglesa. Em 1972,
a Court d’Appel da Inglaterra, na decisão Jussa x Jussa , reconheceu o valor de guarda conjunta
quando os pais estão dispostos a cooperar e, em 1980, a Court d’Appel da Inglaterra denunciou, ri-
gorosamente, a teoria da concentração da autoridade parental nas mãos de um só guardião da criança.
No celebre caso Dipper x Dipper, o juiz Ormrod, daquela Corte, promulgou uma sentença que
praticamente, encerrou a atribuição da guarda isolada na história jurídica inglesa. 

No direito brasileiro, como conseqüência da falência do modelo patriarcal e acompanhando toda
evolução do direito familiar, e as decisões judiciais que já apontavam para a possibilidade da guarda
compartilhada, o artigo 1583, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº. 11.698/2008 prevê
tal instituto de forma expressa, conceituando-o como “a responsabilização conjunta e o exercício de
direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar
dos filhos comuns que seria”. Sendo ainda, considerada a guarda compartilhada como “o reflexo mais
fiel do que se entende por poder familiar” (MOTTA, 2005, p. 596).

Obtempera Lucas Hayne, em “Considerações sobre a guarda compartilhada”:

Por guarda compartilhada, também identificada por guarda conjunta (joint custody, no direito anglo-
saxão), entende-se um sistema onde os filhos de pais separados permanecem sob a autoridade
equivalente de ambos os genitores, que vêm a tomar em conjunto decisões importantes quanto ao
seu bem estar, educação e criação. É tal espécie de guarda um dos meios de exercício da autoridade
parental, quando fragmentada a família, buscando-se assemelhar as relações pai/filho e mãe/filho
- que naturalmente tendem a modificar-se nesta situação - às relações mantidas antes da dissolução
da convivência, o tanto quanto possível.

Na mesma esteia, leciona Maria Berenice Dias (2008, p. 401):

Guarda conjunta ou compartilhada significa mais prerrogativas aos pais fazendo com que estejam
presentes de forma mais intensa na vida dos filhos. A participação no processo de desenvolvimento
integral dos filhos leva à pluralização das responsabilidades, estabelecendo verdadeira democratização
de sentimentos. A proposta é manter os laços de efetividade, minorando os efeitos que a separação
sempre acarreta nos filhos e conferindo aos pais o exercício da função parental de forma igualitária.
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Outrossim, não dá para confundir guarda compartilhada com a inconveniente guarda alternada,
pois sendo esta imposta mais no interesse dos genitores do que da prole propriamente dita, há uma
verdadeira divisão do menor.

3. INOVAÇõES DO INSTITUTO DA GUARDA COMPARTILHADA COM O ADVENTO DA
LEI Nº 11.698/2008

Em análise da guarda compartilhada no âmbito da práxis judiciária brasileira, antes mesmo de
ser esta erigida em instituto legal, onde foi expressamente introduzido pela Lei n° 11698/2008, ob-
serva-se num primeiro momento, consoante demonstra a jurisprudência anterior extraída dos Tribunais
brasileiros, a qual, em linhas gerais, de lege ferenda estabelecia que a guarda compartilhada somente
era cabível quando houvesse viabilidade dos genitores exercerem, conjuntamente, os deveres de
guardiões dos menores, necessitando ainda, que os mesmos mantivessem uma relação cordata, como
acertadamente se colhe das decisões pretorianas:

ALTERAÇÃO DE GUARDA, DE VISITAÇÃO E DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. LITÍGIO
ENTRE OS PAIS. DESCABIMENTO. 
1. Não é a conveniência dos pais que deve orientar a definição da GUARDA, mas o interesse do filho.
2. A chamada GUARDA COMPARTILHADA não consiste em transformar o filho em objeto, que fica a
disposição de cada genitor por um semestre, mas uma forma harmônica ajustada pelos genitores,
que permita ao filho desfrutar tanto da companhia paterna como da materna, num regime de visitação
bastante amplo e flexível, mas sem que o filho perca seus referenciais de moradia. Para que a GUARDA
COMPARTILHADA seja possível e proveitosa para o filho, é imprescindível que exista entre os pais
uma relação marcada pela harmonia e pelo respeito, onde não existam disputas nem conflitos. 3.
Quando o litígio é uma constante, a GUARDA COMPARTILHADA é descabida. Recurso desprovido”
(TJRS - 7ª CC, Apelação Cível nº 70005760673, Rel. Des. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS
CHAVES, j. 12.03.2003).

No mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Sodalício, como se vê do aresto adiante colacionado,
e da Relatoria do Des. Lamberto Sant’ana: 

GUARDA DE MENOR COMPARTILHADA - IMPOSSIBILIDADE - PAIS RESIDINDO EM CIDADES DISTINTAS
- AUSÊNCIA DE DIÁLOGOS E ENTENDIMENTO ENTRE OS GENITORES SOBRE A EDUCAÇÃO DO FILHO
- GUARDA ALTERNADA - INADMISSÍVEL - PREJUÍZO À FORMAÇÃO DO MENOR. A GUARDA COM-
PARTILHADA pressupõe a existência de diálogo e consenso entre os genitores sobre a educação do
menor.
[...]
Recurso desprovido (3ª CC, Apelação Cível nº 1.0000.00.328063-3/000, j. 11.09.2003, “DJ” 24.10.2003). 

Assim, em que pese a possibilidade do compartilhamento mesmo antes do advento da Lei nº
11.698, nota-se que possuía pouca admissibilidade, ele era incomum na doutrina e tímido na jurisprudência,
por conta da falta de previsão legal no ordenamento jurídico, não sendo raro, ainda, confundi-lo com a
guarda alternada. Diante desse cenário, vários foram os movimentos encampados por pais separados
culminando a apresentação do projeto de lei com o objetivo de inserir a guarda compartilhada no sistema
normativo brasileiro.

Destarte, interessante observar os pressupostos e condicionantes que orientaram a adoção da
guarda compartilhada no ordenamento jurídico pátrio. Socorre-se, para tanto, de interpretação autêntica,
consoante Exposição de Motivos (PL 6350/2002) obtida junto ao Congresso Nacional, donde se observa
que o intuito do Legislador fora assegurar a continuidade das relações entre pais e filhos, mesmo com
a fragmentação da família. A guarda compartilhada é definida no projeto como “o sistema de co-res-
ponsabilização do dever familiar em que os pais, em caso de ruptura conjugal ou da convivência, participam
igualmente da guarda material dos filhos, bem como dos direitos e deveres emergentes do poder fa-
miliar”.

Procura-se nesse contexto, inclusive, delimitar o alcance da expressão “guarda compartilhada”,
inserta na mencionada Lei n° 11698/2008, e sua expressão a retratar um instituto que representa o
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deslocamento de (antes) uma opção das partes para (agora) uma prerrogativa do Magistrado, dentro
de sua ampla cognitio, segundo os princípios do livre convencimento motivado e do resguardo aos
superiores interesses do menor. 

Com efeito, embora tenha sido legalizado o compartilhamento da guarda, com a vigência da Lei
11.698/2008, não resta dúvidas que em tais casos deve o magistrado, da mesma forma, submeter o
caso em concreto a uma análise criteriosa, cujo fim maior não pode ser outro senão o melhor interesse
do infante. 

Lúcido é o entendimento esposado pelo eminente Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira, quando
ainda compunha o colendo STJ, acerca da importância de se resguardar os menores envolvidos na lide,
segundo o qual “[...] em se tratando de interesse de menores é de se convir pela relativização dos
aspectos processuais, sobretudo em face dos interesses do menor, como determina a legislação vigente
(ECA, art. 6º, LICC, art. 5º) [...]” (REsp. nº 158.920/SP, j. 23.03.1999, “DJ” 24.05.1999, p. 172). 

Obtempera nesse sentido Maria Claudia Crespo Brauner (2001, p.244), in litteris: “A guarda
compartilhada é um modelo que elegeu os interesses do menor como fundamento para reduzir os efeitos
patológicos que o impacto da separação possa ocasionar, gerando sofrimentos negativos durante a
formação da criança”.

Compulsando a legislação, evidencia-se que a Lei 11. 698/ 2008, modificou a redação do artigo
1.584, do Código Civil, que agora vigora com as seguintes palavras:

Art.1584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser
I - requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de
separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar
II - decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição
de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.
§ 1º Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada,
a sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo des-
cumprimento de suas cláusulas.
§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre
que possível, a guarda compartilhada
§ 3º Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda
compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação
técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar
§ 4º A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda, unilateral ou
compartilhada, poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto
ao número de horas de convivência com o filho
§ 5º Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a
guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência,
o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.

Consoante se observa da análise do artigo supracitado, o legislador reafirmou a dualidade do
sistema de guarda, unilateral ou compartilhada. Comentando o inciso I desse dispositivo, que trata do
pedido unilateral da guarda, adverte o doutrinador Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2008, p.
260):

Diz respeito à hipótese em que se mostra possível a conversão do procedimento em que foi deduzido
o pedido de imposição de guarda jurídica em procedimento de jurisdição voluntaria, em virtude do
consenso alcançado posteriormente ao ajuizamento da demanda. Assim, deve-se interpretar o inciso
I do artigo 1.584 no sentido de congregar tanto os casos de acordo original dos pais, quanto as
hipóteses em que o acordo somente é alcançado após a propositura da ação de conhecimento ou
cautelar. 
(...)
Deve ser a ação cautelar interpretada no sentido do aproveitamento do procedimento judicial instaurado
para, desde logo, ser possível a homologação do consenso alcançado pelos pais após a instauração
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do processo cautelar, sendo desnecessária a deflagração do processo de conhecimento em caso de
acordo alcançado no bojo do processo cautelar.

É, todavia, na aplicabilidade do inciso II do artigo 1584, CC, que reside, em grande monta, a
problematização da questão ora posta, visto que tal dispositivo postula que a guarda unilateral ou
compartilhada, poderá ser fixada, por consenso ou por determinação judicial. Esta faculdade dada pela
lei pode ser lesiva para o menor, se ao contrário da boa hermenêutica, que necessita o artigo em questão,
o juiz entender que pode impor um regime de guarda compartilha aos pais, os quais podem viver uma
relação agressiva e desafetuosa, prejudicando, muitas vezes, o desenvolvimento psicológico, social e
até educacional do filho. Sendo conveniente salientar, que essa priorização da lei à guarda compartilhada
é corrente minoritária na doutrina e na jurisprudência.

Discute-se, de igual forma, a efetividade do parágrafo § 2º do referenciado dispositivo, em que
há uma verdadeira priorização da guarda compartilhada, sem a anuência, dos pais, pois, quando estes
não conseguem um acordo significativo a respeito da co-participação nos cuidados de educação e
crescimento dos filhos cabe ao juiz decidir pelo compartilhamento, provocando sérios prejuízos aos
infantes envolvidos no litígio.

Demonstrando-se a preferência legal pelo compartilhamento, assevera Waldyr Grisard Filho
(2009, p.204):

Frustrada a conciliação, renunciando os pais a prerrogativa de acordarem sobre a guarda dos filhos
menores, será aplicada a guarda compartilhada, como prevê o § 2.º do art. 1.584. A lei manifesta
clara preferência por esse modelo de guarda, levando em conta as necessidades específicas da criança,
seu melhor interesse. A presença de um ou vários dos fatores objetivos previstos no § 2.º do art.
1.583, que não servem apenas para definir o modo unilateral de guarda, recomenda a instituição da
guarda compartilhada para a solução ao desacordo entre os pais. Nessa hipótese é que cabe definir
as atribuições do pai e da mãe, conforme determina o § 3.º desse artigo. 

Ante a margem de discricionariedade concedida ao magistrado, este deve guiar suas decisões
pelo princípio norteador da razoabilidade e sempre atento às peculiaridades do caso concreto.  Nessa
marcha, passa-se, ao estudo acerca do posicionamento jurisprudencial neste novo cenário, onde de
lege lata, incorpora-se a guarda compartilhada ao arsenal judiciário para o cumprimento da missão
salvífica do processo: a garantia da paz social.

Para o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, José Carlos
Teixeira Giorgis (Internet, 2009):

É necessário esclarecer que a guarda compartilhada não será remédio milagroso para a cura dos
distúrbios familiares; nem divisão de tempo ou de semana, para folgança dos pais; não é a intromissão
lá e cá, principalmente quando se cuidam de entidades reconstituídas; não tem lugar quando há
mágoas, litígio ou difícil relacionamento na parceira.

Consubstanciado tal em entendimento colaciona-se jurisprudência emanada do Tribunal de Minas
Gerais, já com a vigência da Lei 11.698/2008:

CONSTITUCIONAL E CIVIL - AÇÃO DE GUARDA DE MENOR - GUARDA COMPARTILHADA - RELAÇÃO
CONFLITUOSA ENTRE OS GENITORES - IMPOSSIBILIDADE - RISCO DE OFENSA AO PRINCÍPIO QUE
TUTELA O MELHOR INTERESSE DO INFANTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PROVIMENTO DA IRRE-
SIGNAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 1.583 E 1.584
DO CÓDIGO CIVIL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.698/2008. A guarda compartilhada não
pode ser exercida quando os guardiões possuem uma relação conflituosa, sob o risco de se comprometer
o bem-estar dos menores e perpetuar o litígio parental. Na definição de guarda de filhos menores, é
preciso atender, antes de tudo, aos interesses deles, retratado pelos elementos informativos constantes
dos autos. 
APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0775.05.004678-5/001 - COMARCA DE CORAÇÃO DE JESUS - APELANTE(S):
J.F.A.P. - APELADO(A)(S): G.G.F. - RELATOR: EXMO. SR. DES. DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA
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Esclarecedoras são as palavras da Juíza Denise Damo Comelde Direito da 1ª Vara da Família e
Anexos da Comarca de Ponta Grossa/PR e professora na Escola da Magistratura do Paraná, em seu artigo
fornecido ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, in verbis: 

Ocorre que a guarda compartilhada não é solução para os casos de incompatibilidade e dissenso in-
transponível entre os pais. Ela pressupõe, necessariamente, como condição de viabilidade, a existência
de pais que preservem algum nível de relacionamento e de entendimento, mesmo não vivendo sob
o mesmo teto. Os pais devem, de alguma maneira, comungar valores e princípios e conseguir, inde-
pendentemente da falência da relação pessoal, administrar juntos, com amor, responsabilidade e
inteligência, a tarefa de criar e educar os filhos comuns. São aqueles pais que guardam confiança
mútua no que tange aos respectivos papéis de pai e de mãe, que sabem tanto admirar as virtudes
do outro como administrar os defeitos e fraquezas, também prezar e valorizar a convivência do filho
com ele (outro). Somente assim poderão compartilhar, efetivamente, os deveres e responsabilidades
com relação à criação e educação do filho (funções precípuas da guarda).
Não há como conceber a guarda compartilhada em ambiente de hostilidade e de intolerância, como
sói acontecer nos casos de dissenso intransponível entre os pais no que tange às questões afetas ao
filho. Mesmo porque, neste caso, a guarda compartilhada não seria solução fundada no melhor e
superior interesse do filho, senão que seria determinada no melhor interesse e conveniência dos
próprios pais. Proposta egoísta, sem a menor consideração às necessidades e bem-estar do filho.
Verdadeira solução salomônica: dividir o filho entre si, um pouco para cada um, para que ninguém
perca, ninguém ganhe. 

Comunga desse entendimento o jurista Rolf Madaleno (2000, p.93) quem melhor argumenta e
enfatiza a impossibilidade de se conferir a guarda compartilhada a casais em litígio. É o que defende em
sua obra, mesmo que publicada anteriormente ao advento da lei nº. 11.698/08, “Direito de Família em
pauta”:

A guarda conjunta não é modalidade aberta ao processo litigioso de disputa da companhia física dos
filhos, pois pressupõe, para o seu implemento, total e harmônico consenso dos pais. A guarda
compartilhada exige dos genitores um juízo de ponderação, imbuídos da tarefa de priorizarem apenas
os interesses de seus filhos comuns, e não o interesse egoísta dos pais.  

Bem como, Ana Carolina Silveira Akel (2008, p.126):

Parece-nos uma árdua tarefa e, árdua tarefa e, na prática, um tanto duvidoso que a guarda compartilhada
possa ser fixada quando o casal não acorde a esse respeito. Ainda que vise atender ao melhor interesse
da criança, o exercício conjunto somente haverá quando os genitores concordarem e entenderem
seus benefícios;caso contrário, restaria inócuo.

Visualizando-se, enfim, a aplicação do instituto in tela, as autoras Catherine Bastien e Linda
Pagani (1996, p.) elencam como sendo condições ou pré-requisitos fulcrais para seu estabelecimento: 

(1) transmitir confiança e respeito ao outro genitor, (2) direcionar seu comportamento sobre o bem-
estar da criança e não considerá-la como sua posse, (3) estar disposto a fazer concessões, (4) ser
capaz de falar com o ex-cônjuge, pelo menos no que diz respeito à criança, (5) reconhecer e aceitar
as diferenças entre os genitores, (6) transmitir confiança à criança. 

É nesse contexto que se inserem as novidades introduzidas pela Lei n° 11. 698 de 13 de junho
de 2008, que em uma análise crítica, sem demérito ao instituto, anota-se seu nicho operacional efetivo,
cuja práxis deve coadunar-se à axiologia determinante para sua adoção.

Em que pese o entendimento de que não há possibilidade efetiva da guarda compartilhada sem
que haja consonância entre o casal, vários doutrinadores expõem pensamento divergente, apontando
que tal instituto não somente pode, mas deve ser aplicado pelo magistrado, mesmo ante a ausência de
acordo entre os genitores. 

revista_2014_Layout 1  09/10/2014  23:22  Page 51



52

REVISTA DA DEFENSORIA

Nesse sentido, colaciona-se os ensinamentos da ex-desembargadora e advogada Maria Berenice
Dias (2008, p. 401):

(...) a regra passou a ser a guarda compartilhada. Sua adoção não mais fica à mercê de acordos
firmados entre os pais, e sim contemplados expressamente na norma legal, sob pena de se transformar
em instituto destituído de efetividade. A tendência ainda é não acreditar que o compartilhamento da
guarda gere efeitos positivos se decorrer de determinação judicial, sob a justificativa de que é necessário
o consenso entre as partes. Porém, a prática tem mostrado, com freqüência indesejável, ser sim a
guarda única propiciadora de insatisfações, conflitos e barganhas envolvendo os filhos. Na verdade,
a guarda única apresenta maiores chances de acarretar insatisfações ao genitor não guardião, que
tenderá a estar mais queixoso e contrariado quando em contato com os filhos.

Apesar das considerações acima apresentadas, convém salientar que quando se fala de acordo
entre as partes, não se defende que o magistrado fique atrelado aos caprichos de um dos genitores,
fala-se sim, da sensibilidade do juiz para observar as peculiaridades do caso concreto, com devida cautela
de não determiná-la se perceber que as partes ainda estão sob o estigma do litígio. Sobre a inviabilidade
da instituição da guarda compartilhada, em casos tais, pertinente transcrever, uma vez mais, o comentário
de Rosângela Paiva Spagnol “in verbis”:

Havemos de convir, que se não houver um consenso, um fino trato, um respeito ás relações humanas,
entre o casal de separandos, (não importando a modalidade de opção familiar), seria uma utopia
falarmos de aplicação do presente instituto, dado ao cerne que se dispõe: o melhor bem estar do
menor. Pois, se os separandos não conseguem administrar a situação de conflito conjugal, sem atingir
a relação filial, quando não há diálogo, quando não conseguem abolir os filhos do conflito, o sistema
da guarda compartilhada tenderá ao fracasso. (...).

Numa postura intermediária propõe o Promotor de Justiça de Minas Gerais, Leonardo Barreto
Moreira Alves, em seu artigo “A guarda compartilhada e a Lei nº 11.698/08”:

Assim, não obstante o passional conflito vivenciado pelos genitores, a mediação deve despertar o
diálogo, o respeito, a humanização, a solidariedade e a cooperação entre eles, o que viabilizará o
sucesso da guarda compartilhada. Em outras palavras, pode-se afirmar que, em havendo litígio entre
os pais dos menores, a mediação deve ser encarada como uma etapa prévia necessária, obrigatória
para a aplicação da guarda compartilhada. Por conseqüência, somente na hipótese de insucesso da
mediação é que se deve evitar o uso da guarda compartilhada, apelando-se para a via excepcional
da guarda exclusiva ou unilateral, tudo, reitere-se, visando o melhor interesse da criança.

Cumpre esclarecer que não se está a negar a importância dos papéis exercidos por ambos os
genitores e até mesmo a conveniência do contato mais freqüente com os filhos.  Reconhece-se ainda,
a grande evolução jurídica com o advento do novo diploma, a possibilitar, de forma expressa, o que até
então era visto com reservas por muitos operadores do direito, o compartilhamento da guarda.

Nesse diapasão, vislumbra-se que não há sérias dificuldades na aplicação do instituto quando
há acordo entre os pais a esse respeito. A controvérsia existente na doutrina civilista reside na aplicação
da guarda compartilhada quando ausente esse consenso, ou seja, nos casos de fixação judicial, situação
freqüente nas ações litigiosas de dissolução do casamento ou união estável, pois, nesse caso, o conflito
entre os genitores, normalmente, persiste, após tal ação de dissolução, prejudicando sobremaneira o
exercício sadio da responsabilidade conjunta do poder familiar.

Comprova-se assim, que o acordo, a sintonia entre os genitores ainda será de crucial importância
para a decisão judicial quanto à guarda compartilhada, por entender ser pressuposto mínimo necessário
para se preservar a criança envolvida na lide, sendo esta a verdadeira intenção do legislador, pois caso
contrário a decisão ainda que legal, não seria legítima e muito menos efetiva.

4. REAL EFETIVIDADE DO §2º DO ARTIGO 1.584 DO CÓDIGO CIVIL

Forçoso é, preliminarmente, reconhecer ser a Lei n° 11698/2008 de indelével constitucionalidade,
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em focos material e formal17, pois coerente ao que dispõe Constituição da República, que prevê a igualdade
entre o homem e a mulher (art. 5º, I), que possuem idênticos direitos e deveres inerentes à sociedade
conjugal (art. 226, § 5º), que exige de ambos uma paternidade responsável (art. 226, § 7º), bem como
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que se submetem ao princípio do melhor interesse do menor,
prevendo lhe tutela integral que garanta o direito de “ser criado e educado no seio de sua família” (art.
19 do ECA).

Realçando, ainda mais, o acima o asseverado colaciona-se artigo do advogado e Mestre em
Direito Clóvis Brasil Pereira, publicado no site “pailegal.net”, para quem a guarda compartilhada “[...]
da leitura atenta da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e do Código Civil, a
sua adoção era perfeitamente admissível, pois no bojo dessa legislação, a nível constitucional e infra-
constitucional, já encontrávamos no Brasil suporte para sua plena adoção”. 

Por outro lado, o § 2º do artigo 1.584 CC é deficiente em sua eficácia, pois sua aplicação deve
ser evitada pelo Judiciário, uma vez que, conforme os exauridos argumentos encartados ao presente
trabalho, em linhas pretéritas, fere nitidamente os interesses do menor. Oportunamente, manifesta-se
Norberto Bobbio sobre eficácia valorativa (2001, p. 47-48):

A eficácia valorativa da norma um aspecto do contraste entre o mundo ideal e o mundo real, entre
o dever ser e o que é: norma justa é aquela que deve ser. Assim, para verificar a eficácia de uma
norma, deve ser estudado o comportamento dos membros de determinado grupo social em âmbito
histórico e sociológico, pois a eficácia da norma reflete na sua aceitação pela sociedade.

Sob o enfoque positivista, basta demonstrar a validade formal e a eficácia da norma para se
aferir a realização do direito. Necessário se faz, no entanto, voltar para uma análise pós-positivista,
questionando a norma jurídica na perspectiva de sua efetividade, constatando se a lei, realmente, atinge
o objetivo para o qual foi criada, e ainda, se seus destinatários a respeitam. Assim, apresenta-se a
efetividade, como um real instrumento para coordenar a sociedade, sendo, consequentemente, de
fundamental importância o seu estudo.

Esclarecendo o acima asseverado, bem aponta o filósofo Perelman (1996, p. 389), segundo o
qual “á luz do positivismo, os juristas têm como única preocupação a legalidade, definir o que é ou não
é conforme o direito, colocando a justiça na esfera da moral e da religião, de modo que, consoante o
direito, é a justiça tal como foi precisada pelo legislador”.

Nesse viés, há a ênfase para os métodos interpretativos defendidos pela escola da exegese, ou
seja, o gramatical sistemático, como meios preponderantes na aplicação da lei. Diante de tal cenário,
apresenta-se o pós-positivismo como uma crítica a esse exacerbado formalismo jurídico, que não mais
atende aos anseios sociais, examinando o direito em conformidade com a adequação e a razoabilidade.
Assim explica Margarida Camargo (1999, p. 133): “ao invés de unidades lógicas subseqüentes umas
às outras por inferências necessárias, é o esforço da persuasão e do convencimento que estruturam e
servem de base às construções jurídico-decisórias”.

Importante se faz ainda, distinguir tecnicamente a eficácia da efetividade normativa, sendo a
primeira a aptidão para produzir seus efeitos, e a segunda, a análise da real produção desses efeitos
(BARROSO, 2003, p.247).

Destarte, percebe-se nitidamente que o § 2º do artigo 1.584 do CC, ao estabelecer que “quando
não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível,

17 Guiando-se pelos ensinamentos do constitucionalista Dirley Cunha (2009, p. 330-331) que lucidamente explica sobre a constitucionalidade
formal e material:A inconstitucionalidade formal compreende a inconstitucionalidade formal compreende a inconstitucionalidade orgânica
e a inconstitucionalidade formal propriamente dita. A inconstitucionalidade orgânica decorre do vício de incompetência do órgão de onde
provém o ato normativo (...). A inconstitucionalidade formal (propriamente dita) decorre da inobservância do procedimento legislativo fixado
na Constituição (ex.: Uma lei complementar aprovada com o quórum de maioria simples, quando a Constituição exige, no artigo 69, a maioria
absoluta). A inconstitucionalidade material refere-se ao conteúdo do ato normativo. É materialmente inconstitucional todo ato normativo que
não se ajusta ao conteúdo dos princípios e regras da Constituição. Todas as normas da Constituição, por serem imperativa, servem de
paradigma material para o controle da constitucionalidade dos atos normativos, sejam elas expressas ou implícitas, desde que determina-
das
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a guarda compartilhada”, vai de encontro aos interesses do menor, não possuindo destarte, aceitação
social, sendo consequentemente inefetivo. Tendo em vista, que a falta de efetividade ocorre quando as
normas legais contrariam as tendências e as inclinações dominantes no seio da coletividade, somente
podendo vir a ser executadas de maneira compulsória, não possuindo um cumprimento natural, sem
resistência, por parte da coletividade (REALE, 2003, p.112).

Nesse panorama, para a construção da realidade jurídica efetiva, exige-se a integração dos
problemas axiológicos, históricos, econômicos e sociais, essenciais para a adequação do direito à realidade
(op.cit, 1979, p. 08-14). Por oportuno, convém salientar que nenhuma previsão sobre a efetividade de
uma solução, no que diz respeito guarda pode ser garantida de forma absoluta pelo Poder judiciário,
pois, é da essência de tais decisões a cláusula “rebus sic stantibus”,por se tratar de uma relação contínua,
permitindo, portanto, sua revisão a qualquer tempo.

5. ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA LEI Nº 11.698/2008

Os aspectos positivos e negativos consequentes do advento da Lei nº 11.698 de 2008 podem
ser resumidos, praticamente, nos argumentos compilados por aqueles que militam a favor e contra,
respectivamente, pelo compartilhamento da guarda em situação de litígio.

Logo, não se poderia deixar de apontar como principal desvantagem desse novo modelo de
guarda, a sua adoção quando o casal se encontra em desarmonia, insatisfeitos e nem um pouco dispostos
a cooperarem mutuamente. Em tais situações a opção pelo compartilhamento pode gerar um conflito
mais gravoso, por conta disso, costuma-se em tais casos, escolher a guarda única, deferindo-a aquele
genitor menos problemático e que agrega melhores condições de cuidar da criança.

A consubstanciar o acima asseverado, Sérgio Eduardo Nick (1997, p.137), um dos pioneiros na
análise do problema:

As desvantagens da guarda compartilhada se centram na impossibilidade de tais arranjos quando há
conflito continuado entre os pais; na exploração da mulher se a guarda compartilhada é usada como
um meio para negociar menores valores de pensão alimentícia; e na inviabilidade da guarda conjunta
para famílias de classes econômicas mais baixas. 

Nessa mesma esteia, destaca Claudete Carvalho Canezin (2002, p.15):

Para que o exercício da guarda compartilhada possa funcionar, importa que os pais revelem capacidade
de cooperação e de educar, em conjunto, o filho menor, esquecendo todos os conflitos interpessoais,
já que somente é possível o exercício desse modelo quando existe, entre os genitores, uma relação
marcada pela harmonia e pelo respeito, sem disputa e nem conflito. Esta contra-indicação tem
relevância nos casos em que a guarda compartilhada é decidida judicialmente sem que ela aconteça
na forma de um acordo espontâneo entre os separandos.

Há quem também se oponha á guarda compartilhada por conta do grande numero de mudanças
e menos uniformidade no cotidiano das crianças, mormente quando estas se encontram na idade tenra,
em que necessitam de maiores cuidados maternos. 

Assim se manifesta Eliana Riberti Nazareth (1997, p.83), que contra-indica tal modelo:

Quando as crianças são muito pequenas... Até os quatro, cinco anos de idade, a criança necessita de
um contexto o mais estável possível para delineamento satisfatório de sua personalidade. Conviver
ora com a mãe ora com o pai em ambientes físicos diferentes requer uma capacidade de adaptação
e de codificação-decodificação da realidade só possível em crianças mais velhas.

De oportuno, deve-se salientar que a mera divergência de pensamento entre os genitores, di-
fere-se do estado conflituoso, de alta animosidade do qual deve evitar o compartilhamento da guarda,
pois cabe ao casal em litígio, encontrar uma maneira de sobrepor seus aferros, para adequar-se a nova
realidade que lhes é apresentada, de forma a reservar o menor da beligerância instalada.
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Por outro lado, como vantagem basilar deste instituto apontam os doutrinadores no sentido de
ser este, um meio de garantir a continuidade das relações parentais quando da ruptura do casamento,
ou da união estável entre os genitores. Ou seja, pra os seguidores dessa linha de pensamento, haveria
um maior vínculo e comunicação entre pais e filhos, contribuindo demasiadamente para o desenvolvimento
da personalidade dos menores, e assim, estar-se-ia a zelar pelos interesses destes últimos. 

Aduz-se ainda que a guarda compartilhada re-equilibraria o papel dos pais, concedendo-lhes a
oportunidade de participarem comumente na criação de sua prole. 

No que concerne a matéria em análise, aponta o autor do livro “Direito de Família Brasileiro”,
Guilherme Calmon Nogueira da Gama, em nota por ele publicada no Jornal do Comércio (2001, p. B6):

O modelo tradicional de guarda exclusiva, atribuída na maior parte das vezes à mãe, à evidencia se
mostrou falho e insuficiente na maior parte dos casos, para cumprir o papel parental no período de
pós dissolução da sociedade conjugal, daí a procura por novas modalidades de guarda que possibilitem
aos pais o exercício da autoridade parental em igualdade de condições, mesmo com o término da
união

Cabe advertir que não restam dúvidas quanto à existência do lado conveniente ao se optar pela
guarda compartilhada, contudo, seria utópico imaginarmos que a simples adoção desta, pacificaria todos
os conflitos que há na esfera familiar, uma vez que inexiste solução absolutamente perfeita que não
carregue consigo uma série de conseqüências, de efeitos colaterais.

6. CONSEQUÊNCIAS DA GUARDA COMPARTILHADA

6.1. RESPONSABILIDADE CIVIL

Sabe-se que cabe aos pais reger a pessoa dos filhos, dessa maneira, mesmo diante da guarda
unilateral, cabe ao genitor não guardião resguardar os interesses da prole (CC 1.583 § 3º), possuindo
este também, o direito-dever de supervisionar sua manutenção e educação (CC 1.589). Logo, resta
desprovido de fundamento o argumento comumente apresentado pelos defensores da guarda compartilhada,
no sentido de que tal instituto seria “um modo de garantir, de forma efetiva, a co-responsabilidade
parental” (BERENICE, 2008, p. 401).

Se, com a própria emancipação voluntária, em que há a cessação do poder familiar, persiste a
responsabilidade civil solidária dos pais, por danos causados pelos filhos que emanciparam, de forma
a evitar que a vítima não fique sem qualquer ressarcimento, em conformidade com o princípio da
razoabilidade, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal para quem “ainda que o filho menor
púbere seja emancipado, o pai não obstante, é responsável pela reparação, nos termos dos artigos
1.521 e 1.523 do Código Civil” – de 1916 – (RTJ, 62: 108). Dirá, com o simples estabelecimento da
guarda unilateral, em que, consoante o explicitado nas linhas iniciais, mantém-se o poder familiar para
ambos os genitores.

Sobre a matéria afirma o Código Civil que “são também responsáveis pela reparação civil: os
pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia” (artigo 932, II, CC).
Comentando tal dispositivo, exsurge Ana Maria Milano Silva (2008, p. 118):

[...] Veremos que o significado maior é a indicação de que, se o pai não fiscalizou o filho e este causou
dano a terceiro, o pai responde pelo fato de haver uma relação jurídica entre ambos, referente ao
poder familiar.
Além disso, o termo “companhia” não significa proximidade e sim que o filho deve estar sob fiscalização,
não efetiva, mas de direito. É uma forma indireta: o pai só não responde se tiver transferido, de direito,
essa companhia. Às vezes a responsabilidade até aumenta com a distância, em decorrência do dever
de educação atribuído aos pais pela teoria da má formação, o que ocorre, por exemplo, se a criança
causar algum dano a escola que freqüenta.
Mesmo no caso de cônjuges separados, não há alteração no poder familiar [...].
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Na mesma linha, posiciona-se parte da jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ATO ILÍCITO – Responsabilidade do pai pelos filhos menores em seu
poder e em sua companhia, podendo a vítima ajuizar ação contra cada um deles ou contra ambos –
Ilegitimidade de parte rejeitada (1º TACSP, Ap. n. 433.632/90, São José dos Campos, 2ª Câm., j.
04.04.1990, rel. Sena Rebouças).

Tratando-se o poder familiar de um direito conferido aos pais, constitucionalmente garantido,
destarte, deve ambos responder, igualmente, por todos os atos praticados pelos filhos menores, inde-
pendentemente, do regime de guarda que exercem, sob pena de ferir a própria Lei Maior.

6.2. OBRIGAÇÃO À PRESTAÇÃO ALIMENTAR 

Compulsando o entendimento doutrinário majoritário, observa-se que não há óbice, no que diz
respeito à possibilidade de imposição de pensão alimentícia na guarda conjunta, sobretudo quando se
invoca o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, que também deve ser levado em
consideração à ótica do compartilhamento.

Assim leciona Sérgio Gischkow Pereira para quem “não há peculiaridades técnico-jurídicas dignas
de maior exame em matéria alimentar na guarda compartilhada, aplicando-se os mesmo princípios e
regras” (2005, p.128). Pela mesma linha de raciocino segue a inovadora Maria Berenice Dias (2008, p.
403):

A guarda compartilhada não impede a fixação de alimentos, até porque nem sempre os genitores
gozam das mesmas condições econômicas. Muitas vezes não há alternância da guarda física do filho,
e a não cooperação do outro pode onerar sobremaneira o genitor guardião. Como as despesas devem
ser divididas entre ambos os pais, a obrigação pode ser exigida de um deles pela via judicial.

É também o entendimento de Fábio Ulhôa Coelho, colhido em artigo por este proferido, no site
eletrônico Expresso da Notícia:

Por fim, critica-se a guarda conjunta em razão de alegada inexistência de alimentos. Mais uma confusão
conceitual, que associa a guarda dividida à necessária atribuição, ao genitor contemplado com a
humilhação do direito de visita, da obrigação de pagar alimentos às crianças. Para essa crítica, a
guarda compartilhada exporia a criança ao risco de desamparo à medida que, nela, não haveria a
obrigação alimentar. 
Na verdade, um assunto não tem nada a ver com o outro. Qualquer que seja a espécie da guarda,
se qualquer dos pais faltar com a obrigação de pagar sua parte no sustento da prole, o outro poderá
demandar a condenação judicial em alimentos. Claro, os pais separados no regime da guarda
compartilhada costumam ser tão conscientes de que a separação não altera suas obrigações com os
filhos, que raramente deixam de arcar com sua parte nas despesas. 
Mas se vier um deles a incorrer em inadimplemento, mesmo sendo a guarda conjunta, será sempre
cabível a condenação judicial na obrigação alimentar.

Diante do exposto, vislumbra-se que a possibilidade de prestação da obrigação alimentar no
exercício da guarda compartilhada encontra respaldo legal e doutrinário. Todavia, mister se faz salientar
que, sob a égide de tal modalidade de guarda, presume-se que ambos os pais contribuirão de forma
igualitária para o sustento dos filhos, sendo, portanto, o arbitramento de alimentos uma verdadeira
exceção. Esta, contudo, demasiadamente difícil de lograr êxito na prática, pois, se na própria guarda
exclusiva, já não são raros os pretextos utilizados pelo genitor não guardião para se esquivar do pagamento
da pensão alimentícia, calcule-se quando estão diante do véu protetor existente na guarda conjugada:
a presunção de que compartilham igualitariamente com gastos da prole.

Observa ainda, que haverá esse problema apenas quando o compartilhamento for imposto pelo
magistrado, uma vez que estando em consenso os genitores em exercerem juntamente a guarda,
facilmente entraram em acordo para melhor ministrarem a criação, educação e sustento dos infantes,

revista_2014_Layout 1  09/10/2014  23:22  Page 56



57

REVISTA DA DEFENSORIA

sendo desnecessário recorrerem ao Poder Judiciário para dirimirem tal situação.

6.3. DOMICÍLIO DO MENOR E REGIME DE VISITAS

Sob o regime da guarda compartilhada deve-se prevalecer a idéia de consonância dos pais quanto
as necessidades dos filhos, assim, pressupõe o tratamento quanto ao domicílio e ao direito de visitação
o mais amplo possível, podendo, todavia, acordarem na fixação da residência do menor com um dos
genitores, evitando-se, dessa forma, os incômodos da guarda alternada, em que as crianças ficam
desnorteadas sem um referencial de apoio. Nessa esteia, leciona Maria Berenice Dias (2008, p. 403):

Guarda compartilhada significa dois lares, dupla residência, mais de um domicilio, o que, aliás é
admitido pela lei (CC 71). Fica o filho livre para transitar de uma residência para outra a seu bel-prazer.
Porém, não há qualquer impedimento que estipulem os genitores – de preferência em procedimento
de mediação –, alguns pontos a serem observados por ambos. Assim, há a possibilidade de ficar
definida a residência do filho com um dos pais. Porém é de se ter cuidado para que essa fixação não
desvirtue o instituto, restando o genitor, cujo lar serve de abrigo ao filho, com a sensação de que
ganhou a disputa, e o filho, de que ele é o seu guardião. 

É o que sustenta Giselle Groeninga (2006, p.126) “havendo compartilhamento, ao mesmo tempo,
e na mesma intensidade do poder familiar, embora vivam em lares distintos, a residência dos filhos é
fixada em um destes lares”. Essa determinação do local de residência do menor gera “a estabilidade que
o direito deseja para o filho e não exclui que sua vida cotidiana seja vinculada a um ponto fixo”, enfatiza
Guilherme Gonçalves Strenger (1998, p. 71).

Por oportuno, colaciona magistério de Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 268), que segue
afirmando “na guarda compartilhada, a criança tem o referencial de uma casa principal, na qual vive
com um dos genitores, ficando a critério dos pais planejar a convivência em suas rotinas quotidianas e,
obviamente, facultando-se as visitas a qualquer tempo”.

Forçoso observar que haverá uma verdadeira desqualificação e ineficácia da guarda compartilhada,
quando esta for fruto do arbítrio judicial, pois, ausente o acordo dos pais referente ao exercício da guarda,
dificilmente se entenderão no que concerne ao domicilio e, muito menos, ao regime visitas. Sendo im-
prescindível, portanto, em tais casos, a fixação pelo juiz, havendo, consequentemente, uma guarda
faticamente unilateral, apenas titulada de compartilhada.

6.4. ASPECTOS PSICOLÓGICOS

Consoante reiteradamente aduzido em linhas ao longo da presente pesquisa busca-se com a
guarda compartilhada atenuar os efeitos, em sua maioria extremamente traumáticos, do término da
relação conjugal na vida dos menores, de forma a manter-se o vínculo afetivos parentais, fazendo que
ambos genitores participem ativamente na educação e desenvolvimento da prole. 

Observa-se que, não raro acontece de, quando advinda à dissolução da união familiar, os filhos
serem utilizados como instrumento da agressividade, sendo bombardeado por acusações recíprocas
entre os genitores, acarretando aos infantes problemas de ordem psicossociais muitas irreversíveis. 

Aprofundando-se no estudo de tais problemáticas um novo fenômeno foi identificado e vem sido
discutido por especialistas na área, a fim de contorná-lo e, principalmente, de evitá-lo, recebendo o
nome: Síndrome da Alienação Parental ou Implantação das Falsas Memórias. Por síndrome da alienação
parental ensina Ana Maria Milano Silva (2008, p. 154):

Alienação Parental é o conjunto de sintomas advindos do afastamento entre um genitor e filhos,
gerado pelo comportamento doentio e programado do outro genitor, geralmente aquele que detém
a guarda do filho.
A alienação parental é um processo que consiste e programar uma criança para que odeie um dos
genitores, sem justificativa. Quando a síndrome se apresenta, a criança dá sua própria contribuição
na campanha para desmoralizar o genitor alienado.
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Apresenta-se, pois, a guarda conjunta como uma alternativa de solucionar a problemática supra,
uma vez que há uma maior proximidade parental física e afetiva, exercendo os genitores um maior controle
e fiscalização na criação dos filhos. Salienta-se, todavia, que essa é uma medida capaz de lograr êxito
quando reina um relacionamento harmônico entre os pais, do contrário, o deferimento do compartilhamento
será mais danoso aos infantes, do que o exercício exclusivo da guarda, por um dos genitores.

Sendo imperioso ainda, destacar a importância do trabalho interdisciplinar através de assistentes
sociais e psicólogos, que atuam como peritos e auxiliam o juiz na aferição dos fatos, fornecendo subsídios
para a melhor aplicação da lei ao caso concreto, evitando decisões destoantes da realidade.

7. CONCLUSÃO

O presente estudo insere-se na discussão sobre as alterações advindas da Lei nº. 11.698, de 13
de julho de 2008, que, pela primeira vez, previu expressamente a guarda compartilhada no ordenamento
jurídico brasileiro, apresentando-se como verdadeiro fruto da série de etapas evolutivas que passou o
instituto da guarda, bem como, do desenvolvimento do próprio Direito das Famílias, no sentido de
alcançar a dinamicidade social. 

Desta feita, o compartilhamento que antes era utilizado timidamente e com certo receito pelos
magistrados, passou a ser regra no Brasil, assim como já o era em diversas outras Nações, consoante
pôde ser observado na análise do direito comparado, sempre com fulcro no maior interesse dos menores.
Todavia, e justamente, pensando na fiel e integral proteção dos infantes, surgem questionamentos
acerca da grande margem de discricionariedade fornecida ao juiz, pelo novo §2º do artigo 1.584, do
Código Civil, que passou a prevê a possibilidade de, mesmo ante a falta de consenso entre os genitores,
ser deferida a guarda compartilhada.

Nesse viés, é o presente trabalho um estudo relevante para a melhor compreensão e aplicabilidade
da guarda compartilhada, hodiernamente presente no Direito Civil brasileiro. Ao mesmo tempo, procurou
construir barreiras utilizando-se das ferramentas fornecidas pelo ordenamento jurídico a fim de se evitar
a vulgarização do novel instituto, sempre buscando o fim maior da pacificação social, o resguardo ao
princípio da dignidade da pessoa humana.

Destarte, não foi preocupação norteadora, averiguar a guarda conjunta, por si só, posto que,
sedimentado se encontra o entendimento doutrinário e jurisprudencial, acerca de sua possibilidade em
determinados casos. Voltou-se o foco na tentativa de demonstrar que a guarda compartilhada, sobretudo
no que diz respeito à sua imposição pelo mero arbítrio judicial, embora, encontrar-se em plena harmonia
com a ordem constitucional vigente, ou seja, formal e materialmente constitucional, ainda enseja
discussões pragmático-aplicacionais, por conta da duvidosa eficácia, bem como, da cristalina falta de
efetividade, que envolve o dispositivo que prevê tal possibilidade: o retromencionado e polêmico § 2º
do artigo 1.584, CC.

Com efeito, evidenciou-se os aspectos positivos e negativos do deferimento da guarda conjunta,
quando litigantes os genitores, revelando-se preponderante estes últimos fatores, por conta dos inúmeros
prejuízos de ordem afetiva e comportamental ocasionados aos menores envolvidos na lide.  Imprescindível
se faz a interdissiplinariedade do direito com outros ramos como a sociologia e psicologia, sendo de
fundamental importância o criterioso estudo psicossocial do caso, para que a decisão judicial seja
condizente com as condições dos genitores e ainda, com os interesses da criança, evitando-se assim
futuras intempéries mais gravosas.

Outrossim, importa destacar a problemática que envolve o tema da guarda compartilhada e seus
respectivos reflexos nos variados institutos do Direito de Família. Verbi Gratia, no que tange à responsabilidade
civil dos genitores pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores; à obrigação alimentar; domicílio do
menor e ao regime de visitação. Tais questões surgem em regra, do despreparo dos pais em lidar com
a situação imposta após a ruptura da sociedade conjugal, quando ausente um relacionamento harmonioso. 

Finalmente, cumpre observar que, diante de um mundo globalizado, a necessidade de mecanismos
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que promovam a defesa dos direitos das crianças, bem como, da avaliação dos comandos normativos
que afetam direta e profundamente suas vidas, torna-se ainda mais imperiosa. Procura-se com isto,
evitar não apenas problemáticas futuras para os menores, objeto maior da questio, mas também garantir
o próprio estado de segurança jurídica, na medida em que impede a existência de decisões conflitantes,
ou ainda, não condizentes com a realidade da sociedade, ilegítimas, portanto.

Deve-se, diante do explanado, ter sempre presente a pertinente assertiva: “Onde quer que eles
padeçam lesão, a Sociedade se encontra enferma. Uma crise desses direitos acaba sendo também uma
crise do poder em toda sociedade democraticamente organizada” (BONAVIDES, 2001, p. 528).

Em suma, mais do que uma questão cultural brasileira, o enfrentamento da guarda compartilhada
se refere muito mais a essência humana, exigindo uma postura pacífica do casal ao término da relação,
ao menos, no tocante aos filhos em comum, imperiosa ao sucesso do compartilhamento.  Atribuir tal
missão ao Direito seria afirmar, juridicamente, um dever-ser, e que não é e nunca será. 
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NÚCLEO DE ANÁLISE DA DESPESA PÚBLICA:
PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO APLICADOS AO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA

INTEGRADA DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - I-GESP

Josélia Souza de brito1

Michael Dias Corrêa2

RESUMO

O presente artigo contém revisão teórica inerente a procedimentos sob a responsabilidade do Núcleo
de Análise da Despesa Pública, sendo este referencial teórico, base necessária à sua compreensão e
execução. Ao longo do artigo serão explicitados os passos de sua execução na utilização do Sistema de
Gestão Pública Integrada do Governo do Estado de Sergipe – I-GESP em comunhão aos conceitos e leis
pertinentes ao fato conforme o processo nos diversos tipos de despesa. Propondo a administração pública
do Estado de Sergipe à formulação de um conteúdo uniforme direcionado ao treinamento e ou aprimoramento
do servidor público responsável pela conformidade e liquidação da despesa pública tal como a metodização
dos passos no que diz respeito ao I-GESP e do procedimento com interpretação à Lei homogênea a todos
os órgãos e entidades desta referida administração pública. Os procedimentos aqui definidos, com base
nas Leis n°s 4.320/64, 8.666/93, e 10.520/02, alcançam os órgãos da administração direta e indireta,
no âmbito do Poder Executivo do Estado de Sergipe, e deverão ser observados: pelos servidores que
atuam na execução orçamentária, financeira, administrativa, e patrimonial, bem assim por aqueles que
atuam na sua fiscalização. Possuindo como um diferencial em relação a manuais de análise da despesa
de outros Estados e Municípios do País, o passo a passo da execução diferenciada no que diz respeito
a Despesas do Exercício, de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, e Restos a Pagar Não Processados
- RPNP.

Palavras-chave: despesa. I-GESP. conformidade. liquidação.

Introdução

O Sistema de Gestão Pública Integrada do Governo do Estado de Sergipe - I-GESPé um sistema
informacional nas áreas orçamentária, financeira, patrimonial e contábil que tem por finalidade aperfeiçoar
o nível de transparência governamental, proporcionando a redução de custos, racionalizando as rotinas
de trabalho e eliminando possíveis repetições de informações promovendo o aperfeiçoamento da execução
nas áreas afins. 

O sistema foi inicialmente implantado pelo Governo do Estado de Pernambuco com o nome E-
FISCO. Foi implantado e adaptado pelo Governo do Estado de Sergipe com seu novo nome e apelidado
de I-GESP, oficialmente no ano de 2012 com efeito retroativo a 1° de janeiro de 2011 pelo Decreto n°
28.830 de 16 de outubro de 2012. Até o ano de 2010 o governo estadual utilizava o Sistema de
Administração Financeira e Contábil – SAFIC que já não mais atendia as necessidades da administra-
ção.

Para que um usuário possa ter acesso ao I-GESP é necessário uma solicitação do órgão contendo
o nome, o endereço, o CPF, e o perfil necessário ao servidor para a execução de suas funções, sem
esquecer, do código da Unidade Gestora – UG do órgão solicitante. O código da Unidade Gestora é
composto de 6 números, aos quais os dois primeiros identificam o órgão _função; os três seguintes a
unidade responsável pelo gerenciamento _subfunção; e o último, se igual ou maior que 1(um) indica
que é uma Unidade Gestora Executora - UGE, e se 0 (zero) indica ser esta uma Unidade Gestora
Controladora _UGC.

1 Bacharel em Ciências Econômicas (Universidade Federal de Sergipe), matriculada no Curso de Pós Graduação a título de Especializa-
ção em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal pelo Grupo Uninter.
2 Bacharel em Ciências Contábeis (Universidade Federal do Paraná), Mestre em Contabilidade (Universidade Federal do Paraná), orien-
tador de TCC do Grupo Uninter.
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Uma das principais vantagens do I-GESP é a integração entre as áreas de planejamento, finanças,
patrimônio, contabilidade e logística do Estado, isto com a supervisão da Secretaria de Estado da Fa-
zenda.

Este artigo abrangerá os atos pertinentes à execução financeira de um Núcleo de Análise da
Despesa Pública, e para tal faz-se necessário o entendimento de mais alguns conceitos descritos a seguir:

Despesa pública é o consumo dos recursos orçamentários quando fixados pela Lei Orçamentária
Anual – LOA, e extra-orçamentários quando provenientes de passivos financeiros _retenções (SLOMSKI,
2003).

A despesa, constituí o programa anual de governo, ou seja, de todos os desembolsos efetuados
pelo Estado, visando atender aos serviços e encargos assumidos no interesse geral da população; ou
então, certa quantia aplicada para a execução de um fim (SILVA, 2004).

De acordo com o art. 227 do Regulamento da Contabilidade Pública, a despesa apresenta três
diferentes estágios, que são: empenho, liquidação e pagamento.

“Empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento de condição”. (ART. 58 da Lei 4.320/64).

Impede acrescentar que no instante em que se emite a nota de empenho - NE no sistema I-GESP,
é efetuado o registro contábil, deduzindo o valor da despesa na dotação própria correspondente ao ato
da “autoridade competente”, reservando a dotação orçamentária garantindo o pagamento se cumpridas
todas as exigências estabelecidas na relação contratual, que pode ser estabelecida através de contratos,
convênios, acordos, ajustes, e ainda a obediência a leis e regulamentos.

A liquidação nada mais é que a verificação do cumprimento das exigências estabelecidas e a devida
obediência às leis e regulamentos, ordenando, por conseguinte o pagamento que compreende ao terceiro
estágio da despesa. “É importante notar, Conforme o Decreto n° 93.872/86, art. 39, que o agente que
recebeu e verificou, responde solidariamente pelos prejuízos que acarretar a Fazenda Nacional” (PISCITELLI,
et. al., 2006, pág 180).

Esta pesquisa tem como objetivo propor o treinamento e ou aprimoramento do servidor público
responsável pela execução das atividades relacionadas ao Núcleo de Análise da Despesa Pública tal
como a metodização dos passos no que diz respeito ao sistema de gestão pública integrada – I-GESP
e do procedimento com interpretação à Lei, homogênea a todos os órgãos e entidades desta referida
administração pública. Visando manter uma base de informações extremamente necessária para redução
de erros sejam eles: informacional, ou técnico, e ainda facilitar o treinamento de novos servidores por
força da alta rotatividade de pessoal no serviço público.

Iniciando pela análise prévia do Empenho, que corresponde à verificação da Solicitação de Empenho
explicando em que compreende e como deve ser executada no I-GESP o ato da Conformidade, podendo
iniciar o processo de despesa em seu primeiro estágio, se cumpridas todas as formalidades legais ini-
ciais.

Em seguida, será tratado o segundo estágio da despesa, que compreende a análise objetiva e
cognitiva da liquidação da despesa, verificando o direito adquirido pelo credor através da análise
documental, e as particularidades na execução do sistema conforme os diversos tipos de documentos
comprobatórios e tópicos especiais direcionados a DEA e RPNP.

Solicitação de Empenho x Conformidade: análise prévia.

O ato da Conformidade é a análise prévia do objeto da despesa junto à classificação orçamentária,
o elemento de despesa e o item de gasto, conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(aplicado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios). Portaria Conjunta STN/SOF n° 2
de 06 de agosto de 2009.
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O ato de verificar se a Solicitação de Empenho - SE está em conformidade, nada mais é que verificar
se a SE confere com os documentos iniciais, se há alguma possível falha de preenchimento, e ainda se
estes estão conforme a lei determina. Estando a SE em conformidade, este passa a ser denominado de
Nota de Empenho – NE, garantindo o pagamento, se cumpridas todas as condições de pagamento.

A NE é a materialização do empenho, contendo o nome do credor, a especificação do credor e a
importância da despesa, bem como os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária
e mais a dedução referente ao saldo da dotação própria, podendo este empenho ser efetuado na
modalidade ordinário, estimativo, ou global, conforme a forma de pagamento. Ordinário quando o
pagamento ocorrer de uma só vez, global quando o pagamento for parcelado, ou por estimativa quando
o montante não puder ser previamente determinado (PISCITELLI, et. al., 2006).

A verificação do cumprimento da Modalidade de Licitação devem seguir os artigos 22, 24 e 25 da
Lei 8.666/93 e os artigos da Lei 10.520/02 quando se tratar de Pregão, este último regulamentado
atualmente pelo Governo do Estado de Sergipe através dos Decretos: 26.531 de 14 de outubro de 2009
– pregão e, 26.533 de 15 de outubro de 2009 – pregão na forma eletrônica.

Lino Martins da Silva acrescenta que deverá ainda conter a indicação do código orçamentário onde
a despesa será apropriada e quando se tratar de despesa de caráter secreto ou reservado deverá conter
uma declaração expressa (SILVA, 2004, pág. 158).

Para navegar pelo I-GESP é necessário digitar na tela de abertura o CPF e a senha individual do
usuário. O conteúdo apresentado corresponderá ao perfil personalizado do usuário de acordo com a
solicitação do órgão. O nome do usuário será apresentado na barra superior do I-GESP e todo o ato
executado pelo usuário será registrado chamando-o a responsabilidade.

“Art. 14. Os registros no I-GESP dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e contábil
ficam sob a responsabilidade do usuário detentor da senha/perfil e do ordenador de despesa” (Decreto
28.830/12).

O usuário é o servidor previamente cadastrado no I-GESP conforme solicitação do superior do
órgão ao qual pertence, que fornece seus dados pessoais: nome, endereço, CPF, cargo ou função, e qual
o perfil necessário para exercer as atividades.

O caminho para executar o ato da conformidade que corresponde à execução financeira é
GFU>Cadastro de Solicitação de Empenho. Com esta tela apresentada será possível localizar uma
solicitação de empenho que ainda não tenha sido transformada pelo setor financeiro em NE preenchendo
nesta, obrigatoriamente a UG _Se o perfil só permitir o acesso a uma UG este campo já aparecerá
preenchido, se lhe for permitido o acesso a mais de uma UG será criada uma lista para seleção da UG
responsável pela despesa discriminada na respectiva SE_ e ainda poderão ser digitados um ou mais
dados para facilitar que a SE desejada seja encontrada com mais facilidade, a forma com o qual os dados
serão ordenados e a quantidade de registros por página.

Após o preenchimento da UG e de outras informações que achar necessário, clicar em Localizar;
serão então apresentadas todas as SE’s com as possíveis situações: 

• Em elaboração: a SE ainda não foi Liberada pelo setor financeiro
para que seja dada a Conformidade; 

• Liberada para conformidade: a SE está pronta para a análise prévia da
Conformidade; ou, 

• Atendida, ou seja, nesta situação, já lhe foi dada a conformidade.

Posteriormente o setor financeiro irá Localizar esta SE (aprovada) e irá Gerar a Nota de Empenho
escolhendo o Ordenador responsável pela despesa, se houver mais de um ordenador cadastrado no I-
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GESP, senão, apenas será necessário confirmar a Geração da NE. Com a NE gerada, o setor financeiro
irá aguardar a execução da despesa e o recebimento dos seus respectivos comprovantes: nota fiscal,
recibo, fatura, outro; as certidões negativas e outros documentos constantes na condição de pagamento
do contrato ou convênio, sem esquecer das exigências contidas na Lei 8.666/93 ou 10.520/02, esta
última somada os decretos estaduais que a regulamenta, conforme a Modalidade da Licitação.

A opção Detalhar apenas exibe a SE para consulta, não representando nenhum ato de execução.
Já a opção Conformidade, abre uma nova tela chamada de Aprovação de Solicitação de Empenho, que
como na opção Detalhar exibe a SE para que todas as informações nela contidas sejam cuidadosamente
conferidas conforme a documentação que lhe foi entregue e se estes _documentação e SE_ estão em
conformidade com a lei. Esta última verificação é direcionada conforme a Modalidade utilizada na Lici-
tação.

Se a modalidade for Pregão, observar a Lei 10.520/02 e os Decretos 26.531/09 ou 26.533/09 se
pregão na forma eletrônica; se qualquer outra modalidade _concorrência, tomada de preços, convite,
concurso, ou leilão_ observar a Lei 8.666/93. É também muito importante verificar se o elemento de
despesa é o que mais se adequa, portanto este deve ser observado conforme o Manual de Despesa
Nacional _Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 2009, ou mais atual se houver. Neste referido manual
encontram-se ainda todos os conceitos e informações necessários à compreensão da execução da
despesa pública.

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para os quais o orçamento respectivo consignava
crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processados na época
própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos
após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica
consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem
cronológica (Lei 4.320/64).

Quando se tratar de Despesa de Exercício Anterior – DEA, esta deve ser discriminada por elemento
conforme o art. 37 da Lei 4.320/64. No Manual da Despesa Nacional, este elemento é classificado pelo
número 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, sem mais detalhamentos. 

Conforme o regime da competência, as despesas devem ser contabilizadas no momento em que
foram geradas, evidenciando neste caso, que a despesa pertence a exercícios passados.

Figura 1. Exemplo de Rubrica referente a Despesas de Exercícios Anteriores: 3.3.90.92;
conforme o classificador da despesa segundo a natureza, contido no Manual da Despesa Nacional.

Fonte: Manual da Despesa Nacional

Estando tudo em conformidade, digitar na Observação da Conformidade: LIBERADA PARA EM-
PENHAMENTO, em seguida clicar em Confirmar, devolvendo em seguida toda a documentação ao setor
de origem para a geração da NE e assim prosseguir com o processo. 

Se não estiver em conformidade clicar em Desistir e devolver a documentação com anotação
indicando o campo para correção no I-GESP ou documentação faltante ou incorreta, para atendimento
e posterior reanálise por parte do Núcleo de Análise da Despesa Pública.
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Liquidação da Despesa: autorização para geração da ordem de pagamento.

A Lei 4.320/64 em seu artigo 63 define que a liquidação da despesa, “consiste na verificação do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito”. E ainda identifica o que se deve apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

Será realizada por meio da verificação objetiva do cumprimento contratual, consistindo na verificação,
“in loco”, pelo contratante, da obrigação executada pelo contratado. Assim, deverá ser observado, por
exemplo, se: 

a) a obra foi construída dentro das especificações contratadas; 
b) o material foi entregue dentro das especificações estabelecidas no contrato; 
c) o serviço foi executado de acordo com as especificações contratadas. 
Não deve limitar-se a atestar que o bem foi entregue ou o serviço foi prestado, mas sim referir-

se à sua realidade, seguindo as especificações constantes no contrato e na nota de empenho.

II - a importância exata a pagar;

Consistindo a análise cognitiva da liquidação, deverão ser observados os seguintes documentos: 
a) contrato, ajuste, acordo ou instrumento congênere; 
b) nota de empenho; 
c) comprovante de entrega do bem ou da prestação do serviço (nota fiscal/fatura/recibo/frequência
de servidores/termo definitivo/outros). 

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Trata-se de análise congnitiva da liquidação, correspondente à letra “c” do item anterior. Os
comprovantes de despesa/entrega conterão obrigatoriamente: 

a) razão social e endereço do fornecedor do bem ou prestador do serviço; 
b) data de emissão; 
c) natureza da operação;
d) razão social completa do contratante; 
e) especificação detalhada do bem entregue ou do serviço prestado; 
f) valores unitários e globais da despesa; 
g) destaque dos impostos devidos e, quando aplicável, do valor da retenção para a Previdência
Social; 
h) data da entrega do bem ou do serviço prestado; 
i) prazo de validade; 
h) em se tratando de documentos fiscais sujeitos a desoneração do ICMS, deverá ser verificado

o devido destaque e desconto do valor no documento fiscal.

Ainda no Art. 63 da Lei 4.320/64 consta por fim que a liquidação da despesa por fornecimentos
feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço.

Para as obras e serviços, o documento referente à última parcela somente poderá ser liquidado
com a inclusão nos autos do termo definitivo, em atendimento ao art. 73 da Lei n° 8.666/93. 

Em se tratando de mercadoria fornecida por meio de Nota Fiscal Eletrônica, acompanha a mesma
o DANF no qual consta a chave de acesso (sequência numérica) que digitada no endereço nfe.sefaz.se.gov.br
gerará o documento eletrônico para verificação, ou através do Suporte da Nota Fiscal Eletrônica no
telefone (79)3216-7100 poderão ser obtidas maiores informações.
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Deve ser verificado se o preço, o material ou os serviços prestados estão de acordo com o orçamento
mais vantajoso para a administração pública que foi previamente empenhado.

Quanto ao empenho prévio da entrega do material ou realização dos serviços, observa-se o
cumprimento do artigo 60 da Lei 4.320/64. Verificar, ainda, o cumprimento de todas as cláusulas do
contrato ou convênio.

Todo documento comprobatório da despesa deve ser a 1ª (primeira) via e deve estar devidamente
atestado pelo setor competente. A NE deve estar autorizada pelo Ordenador de Despesa com sua
assinatura. Observar a validade das certidões de regularidade fiscal (Federal, Estadual e Municipal).

Conforme a lei 4320/64, Art. 63 § 1º e 2º, o processo inicial de liquidação da despesa consiste na
análise do processo financeiro referente à despesa, do qual deverão constar, além da documentação
utilizada para o empenho, a Nota Fiscal/Fatura do material ou da prestação do serviço onde o responsável
pela liquidação deverá ainda verificar: 

Se há uma comunicação interna, solicitando o material ou serviço;

Se a primeira via da nota de empenho consta do processo e se está assinada pelo ordenador de despesa
e pelo responsável do setor financeiro;

Se, consta no processo a primeira via da nota fiscal;

Se o “atesto” está assinado por dois servidores, declarando que foi recebido o material, executado o
serviço ou realizada a obra em condições satisfatórias para o serviço público;

Se a data do atesto é posterior à data da nota fiscal que obrigatoriamente deve ser posterior à data do
empenho conforme art. 60 da Lei 4.320/64.

Se a despesa não exige Nota Fiscal, observar se houve substituição por documento hábil, devidamente
atestado;

Se a especificação do objeto/serviço, o nome e CPF ou CNPJ do beneficiário e o valor correspondem aos
mesmos na proposta de compras, na nota de empenho e na nota fiscal;

Se os cálculos estão corretos;

Se houve a devida aplicação da multa regulamentar, (se aplicável);

Se o cálculo das obrigações tributárias está correto, (se aplicável);

Se a isenção de obrigações tributárias está justificada, (se aplicável);

E se há mais alguma exigência contratual e/ou da modalidade de licitação.

Para executar o ato da Liquidação no I-GESP, por também se tratar de execução financeira como
a Conformidade, sua rota de navegação pelo sistema consiste em: GFU>Liquidação>Cadastro de
Liquidação de Empenho. 

Neste caso não se faz necessário localizar a NE para liquidar, nem tão pouco informar algum
dado que é solicitado em tela. Deve-se, portanto, clicar diretamente em Incluir. Em seguida será aberta
uma nova tela chamada: Incluir Liquidação de Empenho, em que todas as informações solicitadas
seguidas por um asterisco (*) são obrigatórias.

Como na Conformidade, se o perfil só permitir o acesso a uma UG este campo já aparecerá
preenchido, e se for permitido ao usuário o acesso a mais de uma UG será criada uma lista para seleção
da UG utilizada na respectiva NE, que ao ser escolhida preencherá automaticamente o dado seguinte
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chamado Gestão. O exercício a que este se refere somente poderá ser alterado se o mesmo estiver con-
tabilmente em aberto, do contrário será informado: “Mês fechado para liquidação”. 

Ao digitar o número da NE, os dados informados no momento da solicitação do empenho serão
exibidos. Sendo então solicitadas novas informações, referentes aos Dados da Liquidação que poderão
variar em Total ou Parcial:

Total, se a Modalidade do Empenho for Ordinário, neste, caso ocorra desconto no valor do bem ou do
serviço a liquidação será efetuada pelo valor líquido, cancelando primeiramente o saldo referente ao
desconto, já que o I-GESP não permite digitar o Valor a Liquidar do Item quando este trata-se de empenho
nesta modalidade.

Parcial, se a Modalidade do Empenho for Estimativo ou Global, devendo ser digitado o Valor a Liquidar
do Item. 

É aconselhável que a data da Liquidação seja sempre a data atual, compreendendo a data da
execução da liquidação. E ainda para a devida obediência ao Princípio da Competência, a liquidação deve
ocorrer no mesmo mês da emissão do documento de comprovação. Na Observação digitar o número
do Processo correspondente e demais informações necessárias à compreensão de qualquer usuário a
qualquer tempo, conforme o caso.

O passo seguinte consiste na Inclusão de Informações Complementares de Liquidação para o
SISAP _”Sistema de Auditoria Pública – SISAP, Instituído pela Resolução TC nº 187, de 26 de abril de
1999, que passou a viger a partir de 2 de janeiro de 2000, constitui-se num banco de dados com
informações orçamentárias, financeiras, contábeis e administrativas dos órgãos sob jurisdição do TCE
e, consequentemente, obrigadas a utilizarem o SISAP - COLETA DE DADOS, estão todos os órgãos
sujeitos a apresentação de prestação de contas, seja, da administração estadual e municipal”
(www.tce.se.gov.br/sitev2/sisap.php - Pesquidado em 02/03/2013).

Deverá ser selecionado o Tipo do Documento Comprobatório _Folha de Pagamento, Recibo, Diária,
Bilhete de Passagem, Nota Fiscal, Repasse de Recurso, ou Documentos Diversos_ e a data do Atesto
que consta no referido documento, clicar em: Incluir. Em seguida será aberta uma nova tela de acordo
com o Tipo do Documento Comprobatório selecionado para inclusão dos dados conforme o caso, em
seguida clicar em Confirmar, e se houver algum outro documento a ser incluído repetir o processo, se
não houver mais nenhuma inclusão, clicar em Confirmar regressando a tela inicial da liquidação da
referida NE, fazer uma última verificação, em seguida clicar em Concluir. 

Quando se tratar de Despesa de Exercício Anterior – DEA, será solicitada antes da conclusão, a
Inclusão da Conta Corrente do Evento, sendo necessário, em geral, apenas completar a classificação
_2.1.2.5.X.XX.XX_ digitando ou localizando o evento complementar: 2.1.2.5.2.01.00 Obrigações
Referente a DEA. Clicar em Confirmar e só depois concluir a liquidação.

Se alguma das formalidades legais não for cumprida, clicar em Devolver, fazendo as devidas
anotações de forma clara e objetiva resumindo as pendências a serem regularizadas pelo responsável,
e anexado ao processo para correção, no sistema e no processo que deverá ser devolvido ao setor
financeiro, e o mais breve possível, ser reencaminhado para nova análise por parte da liquidação. Estando
todas as formalidades legais cumpridas a despesa será liquidada devendo ser encaminhada ao setor
financeiro para ser providenciada a geração da Ordem Bancária – OB, colher as assinaturas do responsável
pelo setor financeiro e pelo ordenador de despesa e providenciar o posterior pagamento.

No caso de Liquidação de Empenho Inscrito em Restos a Pagar Não Processados - RPNP _são
aqueles que dependem da prestação do serviço ou do fornecimento do material, onde o direito do credor
ainda não foi apurado, ou seja, a despesa foi empenhada, mas não foi liquidada, nem paga_ o caminho
é o seguinte: GFU>Liquidação>Cadastro de Execução de Empenho Não Processado. 

Neste caso é necessário localizar a NE, processo idêntico à localização na tela da Conformidade.
Neste, além de verificar a documentação, ação idêntica à liquidação, no I-GESP somente se faz necessário
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digitar o Valor do Lançamento, se a Modalidade do Empenho for Estimativo ou Global, que nada mais
é que o valor da dívida a ser paga; a Data de Referência, equivalente a Data da Liquidação; selecionar
o Evento Contábil correspondente; digitar na observação o número do processo e demais informações
que achar necessário para a compreensão de qualquer usuário, em seguida, clicar em Confirmar. 

Se houver alguma pendência clicar em Desistir, devolver o processo com a descrição das pendências
para correção ou inclusão e posterior reanálise pelo Núcleo de Análise da Despesa Pública e consequente
execução da liquidação.

Conclusão

Nas linhas acima foram discutidos diversos procedimentos, conceitos e leis pertinentes a um Núcleo
de Liquidação da Despesa Pública, e em particular à sua aplicação na execução do I-GESP – Sistema de
Gestão Pública Integrada do Governo do Estado de Sergipe. Um sistema de gestão informacional
implantado em 2011, que é mais complexo e atualizado em comparação ao SAFIC, sistema utilizado
anteriormente, que veio a integrar as áreas orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, contribuindo
com o aperfeiçoamento tecnológico no gerenciamento da despesa pública. 

Uma das preocupações deste trabalho consiste na qualificação dos seus usuários, ao explicar mi-
nuciosamente o que deve ser realizado quando se adquire uma despesa e o seu trâmite, podendo obter
como benefício principal à redução de falhas de execução que podem acarretar em prejuízos ao erário
público, motivadas na maioria dos casos por incorreção de interpretação ou por desconhecimento,
visando facilitar o desempenho da atuação destes, demonstrando de forma clara o caminho a ser
percorrido até a finalização do processo.

Um procedimento muito importante que deve ser previamente bem analisado é quando se é
solicitada a Conformidade do Empenho, competindo a este Núcleo de Análise da Despesa Pública verificar
se a solicitação e o processo estão conforme a legislação existente, pois é a partir dela que a Solicitação
de Empenho - SE passa a ser Nota de Empenho – NE, e se inicia o primeiro estágio da despesa pública
gerando para o Estado a obrigação de pagamento e para isso os servidores devem estar bem preparados
teoricamente para a sua aplicação na prática, pois, se os tramites processuais não forem observados
corretamente, poderá ocasionar prejuízo a Administração Pública. Logo, procuramos dirimir as dúvidas
frequentes neste processo para que sirva de base a todos que executam estas tarefas no sistema. 

Não poderíamos deixar de expor como acontece a Liquidação do Empenho – LE. Para isso usamos
como parâmetro o artigo 63 da Lei 4.320/64, sendo este artigo esmiuçado para a padronização da sua
interpretação, pois ao serem confrontados os documentos: físico (Processo) e virtual (NE, no I-GESP);
não poderá haver divergência entre um e outro, nem tão pouco estes poderão ir de encontro a Lei.
Buscamos ainda demonstrar de forma diferenciada os passos da Liquidação da Despesa no I-GESP no
que se refere a Despesas do Exercício, DEA e RPNP. 

Outra meta que procuramos atingir é a conscientização dos usuários sobre as mudanças que estão
sendo implantadas na rotina do acompanhamento da Despesa Pública através da utilização do I-GESP,
já que tudo novo causa impacto e resistência, é necessário que se perceba que essas modificações irão
servir para melhorar a fiscalização e o controle da despesa pública.

Esperamos que esta abordagem auxilie de forma direta ou indireta a todos aqueles que se interessem
pelo assunto como forma de crescimento intelectual e em especial a aqueles que operacionalizam o I-
GESP, entendendo que a gestão pública eficaz começa pela organização, segue pela padronização, e
navega pelo conhecimento. Por isso, é essencial que cada um faça a sua parte para termos uma
Administração Pública de qualidade que respeite seus próprios princípios _Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Publicidade, e Eficiência; e que por fim alcance o seu principal objetivo que é satisfazer ao
interesse público.
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PANORAMA HISTÓRICO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO BRASIL

Matheus Silva Mendonça1

Considerando o panorama histórico e doutrinário no tocante a Administração Pública
e suas formas de Administrar podemos diferenciá-las e classificá-las em três categorias
distintas, são elas: Estado Paternalista, Estado Burocrático e Estado Gerencial. Com relação a
Administração Pública brasileira, analisando o seu panorama histórico notamos que cada
categoria acima citada foi adotada em períodos distintos e estava relacionada com diversos
fatores econômico-sociais característicos de cada período. 

Primeiramente, podemos destacar que após a destituição do Império e com a
Proclamação da República no final do século XIX uma nova ordem jurídica foi instaurada em
nossa nação. Consequentemente, ocorreram mudanças em diversos setores, desde jurídicos a
econômicos. Quanto a Administração Pública e sua forma de administrar a que fora adotada
neste período foi a denominada forma de Estado Paternalista.

Com relação a este Estado Paternalista, podemos caracterizá-lo como aquele em
que a diferenciação entre os interesses públicos e particulares não era nítida. Logo, a máquina
estatal era frequentemente utilizada em prol dos interesses de particulares, que
momentaneamente ocupavam os cargos públicos de grande notoriedade. Consequentemente,
problemas como desvio de função, nepotismo, corrupção eram corriqueiros. Esta forma de
administração pública foi comum durante o período histórico conhecido como República Velha
até o início da chamada Era Vargas.

Entretanto, com o desenvolvimento social, a instalação das primeiras indústrias em
solo brasileiro e também mudanças econômicas importantes ocorridas não só no Brasil, mas
em todo o globo, notou-se que um Estado Paternalista não se adequava a realidade. Isto
ocorreu na medida em que houve a necessidade de um Estado forte e organizado, que de
alguma forma incentivasse o desenvolvimento econômico, principalmente no fomento da
atividade industrial que neste momento era incipiente e demandava muito auxílio.

Assim, vislumbrando todas estas necessidades, aliando-se ao novo panorama
econômico-social surge o Estado Burocrático como nova forma de organização e administração
estatal. Este tinha como característica principal a forte centralização e o alto grau do
intervencionismo estatal. Tais características se destacam na medida em que esta forma de
Administração Pública por ser intervencionista atuava energicamente nos diversos setores
econômicos e sociais, chegando muitas das vezes a desempenhar algumas atividades
econômicas. Não tanto, que nesta época houve a criação de algumas empresas estatais. Aliado
a isto, houve também o incentivo ao desenvolvimento industrial favorecendo este setor como
afirma Romualdo Flávio Dropa em seus estudos, vejamos.

Este “novo Estado” nasce em meio a um cenário de aceleração da
industrialização brasileira, assumindo o Estado um papel decisivo que lhe permite intervir
diretamente no setor produtivo de bens e serviços. [...]. Esta nova geração que assumiu o
poder em 1930 tinha como objetivo principal a reorganização total do Estado brasileiro, e
viam nessa forma um preparo para que as boas políticas fluíssem naturalmente a partir
delas. O Estado assume a liderança do processo de modernização econômica e social do
país, intervindo na produção e criando um “modelo intervencionista”. (DROPA, 2003, p.02)2

1 Servidor público efetivo do Ministério Público do Estado de Sergipe, bacharel em direito pela Universidade Tiradentes graduado no ano
de 2013.
2 DROPA, Romualdo Flávio. Reforma do estado e a reforma administrativa: artigo científico [2003]. Disponível em: http://www.advo-
gado.adv.br/artigos/2003/romualdoflaviodropa/reformaestado.htm. Acesso em: 20 jun. 2012
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Além destas características acima citadas, como forma de barrar a corrupção e os
demais problemas característicos da forma de Administração Pública Paternalista, o Estado
Burocrático passou também a ser caracterizado por possuir sistemas baseados na
impessoalidade, no formalismo, na hierarquia funcional, ou seja, uma administração altamente
burocrática. 

Entretanto este modelo de Estado não perdurou por muito tempo. Após a Segunda
Guerra Mundial, com o desenvolvimento econômico e tecnológico, o víeis da globalização e a
abertura dos mercados e com todas as suas consequências já conhecidas, o Estado Burocrático
deixou de atender as expectativas como anteriormente fazia. Tal situação se agravou por volta
da década de setenta com a crise mundial do petróleo. Esta crise fez com que muitos Estados
se reorganizassem administrativamente para assim, ao menos minimizar a gravidade dos
problemas provocados pela crise.

Logo, como resposta a toda essa reviravolta mundial surge mais uma forma de
Administração Pública, o chamado Estado Gerencial. Este novo modelo tem como foco a
prestação de serviços públicos essenciais da melhor forma possível, não mais se preocupando
com o desenvolvimento de algumas atividades econômicas. O que se busca, neste momento,
é garantir a satisfação dos interesses coletivos, focando a satisfação do cidadão, preocupando-
se especialmente com a eficiência e qualidade do serviço prestado. Complementando tal
entendimento Romualdo Flávio Dropa argumenta que:

Este modelo de gestão tende a ser mais seguido pelo mundo contemporâneo, uma vez que
o Estado o focaliza sua atenção sobre o cidadão, resgatando a função da esfera pública como
instrumento do exercício da cidadania. Assim, toda a ação do Estado passa a ser realizada
tendo como finalidade a melhoria da qualidade dos serviços públicos. (DROPA, 2003, p.09)

Primeiramente este modelo foi adotado nos países desenvolvidos como Estados
Unidos, Austrália, principalmente durante as décadas de 70 e 80. No Brasil, por conta da
Ditadura Militar e todo seu aparato burocrático não foi possível esta mudança no mesmo
período. Esta somente ocorreu com a redemocratização do país, mesmo assim somente
começou a ser implantado a partir de meados da década de 90, durante o mandato do então
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Toda esta mudança ficou conhecida como Reforma
Administrativa.

Acerca disto o autor Antônio Ricardo de Souza complementa que:

O modelo gerencialista adotado e rebatizado no Brasil como A Nova Administração Pública,
propagou-se, na década de 70 e nos anos 90, pelo mundo contemporâneo. Provocou
mudanças estruturais, tais como privatizações de empresas públicas, demissão de
funcionários públicos (“enxugamento” da máquina pública), inovações e “modismo
gerenciais” em vários países, como Chile, Nova Zelândia, Austrália, além dos EUA e
Inglaterra, considerados os principais exemplos de implementação do gerencialismo.
(SOUZA, 2009, p.62)3

Na década de 1990, a Administração Pública brasileira passou por uma reforma.
Reforma esta que tratou por inserir novas ideologias e conceitos ao governo e principalmente
quanto a forma de gerir o Estado Brasileiro. Todo este Conjunto de Mudanças foi conhecido
como Reforma Administrativa, e foi resultante de inúmeras mudanças ocorridas no plano
político-econômico nacional e internacional, que, por fim, vieram a causar inúmeras mudanças
na Administração Publica.

Neste momento, constatou-se que a máquina estatal durante muitos anos em que
desempenhou inúmeras atividades econômicas tornou-se dispendiosa, devido ao grande

3 SOUZA, Antônio Ricardo de. Modelos de gestão na administração pública: uma análise das agências reguladoras. Cuiabá: EdUFMT,
2009.
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número de servidores que por hora trabalhavam para o governo. Por outro lado, o extremo
formalismo e a grande burocracia emperrava o a realização das atividades estatais, fazendo
com que a mesma não alcançasse seus objetivos. Aliado a tudo isto, o setor social,
negligenciado por muitos anos, carecia de grandes investimentos. Logo, vislumbrando toda
esta conjuntura político-administrativa, com o intuito de sanar os problemas existentes e
preparar o Brasil para os novos tempos, uma reforma administrativa foi feita e a adoção de um
Estado Gerencial inevitável. Nesta medida, Antônio Ricardo de Souza alega que:

No caso brasileiro, a Nova Administração Pública foi concebida como fórmula mágica para a
solução de todos os males do setor público. A reforma administrativa traz em seu bojo uma
proposta tanto para a superação da crise fiscal do Estado, da Crise do Estado, assim como
superação do modelo burocrático de gestão pública que, segundo seus defensores, é o
principal responsável pela baixa qualidade e ineficiência dos serviços públicos. (SOUZA, 2009,
p. 62)

No Brasil a adoção do Estado Gerencial prezou pelo papel gerenciador. Assim. Em
muitos casos o Estado deixou de desempenhar algumas atividades econômicas que
anteriormente desempenhava através das inúmeras empresas estatais. Como consequência,
muitas dessas empresas foram privatizadas. Nesta nova fase, existe a preocupação em
regulamentar as atividades desempenhadas por outras empresas, que atuam no domínio
econômico.

Outro ponto que destacamos com relação a este novo modelo é que a uma grande
preocupação na prestação de um serviço público de qualidade. Serviço este que não precisa
necessariamente ser prestado pelo Estado, mas sim gerenciado por ele, ou seja, mesmo que
um particular preste um serviço público ao cidadão, a Administração Pública terá que
obrigatoriamente estabelecer os parâmetros e metas a serem atingidos. Não oportuno que o
autor Romualdo Flávio Dropa complementa que:

A reforma do Estado deve redefinir o papel do Estado, que deixa de ser responsável direto
pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para
promover e regular este desenvolvimento. [...]. Esta reforma, além disso, envolve vários
aspectos, como o ajuste fiscal, a liberalização comercial e o abandono da estratégia
protecionista da substituição das importações, programa de privatizações, programa de
publicização, ou seja, a transferência para o setor público não estatal da produção dos
serviços competitivos ou não exclusivos do Estado. Através dessas medidas o Estado reduz
o seu papel de prestador direto do serviço, mas garante a sua atuação como “gerenciador”
ou regulador destes, dos quais destacam os serviços voltados para área social, educação e
saúde. (DROPA, 2003, p.11)

Com esta nova ideologia que o Estado Gerencial prega, uma das consequências
inevitáveis é sem dúvida a chamada Descentralização Administrativa. Esta como preleciona
Celso Antônio Bandeira de Mello ocorre na medida em que “[...] o Estado transfere o exercício
de atividades que lhe são pertinentes para particulares, ora cria pessoas auxiliares suas, para
desempenhar os cometimentos destarte descentralizados” (MELLO, 2011, p.149)4.

Em outras palavras, Diogenes Gasparini explica que;

A prestação dos serviços públicos é descentralizada na medida em que atividade
administrativa (titularidade e execução) ou a sua mera execução é atribuída à outra entidade,
distinta da Administração Pública, para que a realize. Desloca-se a atividade, ou tão-só o
seu exercício, da Administração Pública central para outra pessoa jurídica, esta privada,
pública ou governamental. (GASPARINI, 2009, p.314 e 315)5

4 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 28. ed. rev. São Paulo: Malheiros, 2011.
5 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 14. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009.
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Logo, a partir disto foram criados inúmeros entes administrativos, como autarquias,
fundações públicas, empresas públicas e também agências reguladoras. Entretanto, o que
também é necessário frisar é esses entes anteriormente já existiam em nosso ordenamento
jurídico, porém, somente após a Reforma Administrativa e a implementação de sua nova
ideologia é que eles ganharam uma maior notoriedade. Notoriedade esta adquirida devido à
gama de atribuições que agora passam a desempenhar, principalmente as entidades conhecidas
como Agências Reguladoras.

Desta forma, destaca-se a figura das Agências Reguladoras, em consonância o
arcabouço ideológico do Estado Gerencial, pautadas nas concepções da descentralização
administrativa, como também motivadas pelas mudanças socioeconômicas ocorridas em todo
o globo. 

Entretanto é necessário complementar que esta reforma não ficou restrita apenas
ao campo ideológico, mas também foi positivada e estar presente em nosso ordenamento
jurídico. Foi a partir da Emenda Constitucional número 19 de 04 de junho de 1998 que todo
este conjunto ideológico foi inserido. Com isso, a emenda passa a disciplinar a Administração
Pública em todas as suas esferas de poder, trazendo de forma positivada um novo conjunto de
ideias administrativas a serem adotadas por todos, tanto que o Romualdo Flávio Dropa
complementa:

Dentre todas as alterações constitucionais sofrida pela atual Carta Magna, Emenda
constitucional nº 19/98 foi a mais profunda, pois abrangeu um vasto número de dispositivos
constitucionais, além de alterar o âmago da Administração Pública brasileira, fugindo do
padrão originalmente concebido pelo constituinte originário e partindo para a adoção de um
modelo de administração mais moderno, liberal com visíveis características do padrão que
rege a iniciativa privada. (DROPA, 2003, p. 24 e 25)

No mais a referida Emenda Constitucional também possui deveras importância visto
que considerando o plano hierárquico esta possui um status maior frente as outras leis, fazendo
com que todo o ordenamento jurídico inferior fosse adequado a esta nova orientação. Não tanto
que após a elaboração desta emenda outras leis de status inferior foram elaboradas e trataram
de temas específicos ligados à matéria. Quanto a isso podemos destacar o Plano Diretor da
Reforma do Aparelho do Estado, elaborado em 1995. Este, embora anterior a emenda 19/98,
traz em seu bojo um conjunto de disposições que deveram ser observadas para que a reforma
administrativa seja efetuada, por isso tamanha importância. 

Desta forma, compreendemos que a criação das Agências Reguladoras foi pautada
nas transformações econômico-sociais ocorridas não só no Brasil, mas em todo o globo.
Transformações estas que provocaram uma mudança na forma de administrar o Estado, que
impulsionado pela globalização e aprimoramento tecnológico e visando também o bem-estar
social adotou o Estado Gerencial. Modalidade na qual é exigida a prestação de serviços púbicos
de qualidade, sendo estes prestados pelo próprio Estado ou por particulares. Porém, atribuindo
ao Estado o dever de regulamentar e fiscalizar a prestação destes serviços. Dever este que no
Brasil foi atribuído as Agências Reguladoras.
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LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A MEDIDA
CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

1Marcos Vasconcelos Palmeira Cruz

A Lei 8.429/92 ou Lei de Improbidade Administrativa é um importante instrumento legal de
moralização e honestidade na condução da coisa pública. Ela visa resguardar primordialmente o interesse
público e valorizar o administrador honesto e o respeito aos valores republicanos no Estado Democrático
de Direito. Segundo José dos Santos Carvalho Filho (FILHO, 2009, p. 1.011) “Ação de improbidade
administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na
Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação de
sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa”.

Se houver meros indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa, deve o
magistrado de forma fundamentada receber a exordial acusatória. Isso porque se aplica na fase inicial
desse procedimento o princípio do in dubio pro societate, tendo em vista que essa lei visa proteger o
interesse público e a moralidade.

No caso concreto trazido ao Tribunal da Cidadania, um prefeito havia feito promoção pessoal
em informes publicitários da prefeitura, conduta que se enquadraria, em tese, no comando da Lei
8.429/92. A defesa alegou ausência de justa causa para que se processasse a demanda. Todavia, o
Tribunal Superior compreendeu que havia fortes indícios de prática de atos ímprobos e ordenou o
recebimento da petição inicial. Nesse sentido é o AgRg no REsp 1.317.12-ES, STJ, 2ª Turma, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 7/3/2013.

O artigo 7º e seu parágrafo único da Lei 8.429/92 afirma o seguinte:

“Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público,
para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens
que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do en-
riquecimento ilícito”.

Ao se realizar uma interpretação literal do dispositivo, percebe-se que só é cabível a medida
cautelar de indisponibilidade de bens do infrator em caso de enriquecimento ilícito, previsto no artigo
9º e lesão ao erário, prevista no artigo 10.

As regras de hermenêutica indicam que a interpretação sistemática da lei é a mais arrazoada,
aliado ao poder geral de cautela do magistrado. Apesar do silêncio do dispositivo, a melhor interpretação
é a que oportuniza a indisponibilidade dos bens em caso de ofensa aos princípios legais, previstos no
artigo 11 da Lei 8.429/92.

Dentre as sanções legais previstas para o agente que viole os princípios da administração
pública, pode-se destacar o ressarcimento integral do dano, caso ele tenha existido e ainda o pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, conforme dispõe o artigo
12, inciso III, da Lei 8.429/92. 

Desse modo, é possível afirmar que a medida cautelar de indisponibilidade de bens é cabível
em qualquer uma das três modalidades de atos de improbidade administrativa para buscar a garantia
do ressarcimento e a proteção do interesse público. 

1 Marcos Vasconcelos Palmeira Cruz é bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes, graduado em Ciências Sociais pela Universi-
dade Federal de Sergipe, Analista em Direito do Ministério do Público do Estado de Sergipe e pós graduado em Direito Penal e Proces-
sual Penal pela Faculdade de Sergipe.
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Ademais, caso o Ministério Público, ou a Procuradoria do órgão público lesado ingresse com
uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa no juízo incompetente e requeira medida
cautelar de indisponibilidade dos bens do réu, tal medida poderá ser decretada pelo juízo.

Isso se explica pelo fato de que ainda que o juízo seja incompetente, o que se busca com
essa medida cautelar de indisponibilidade de bens é resguardar o interesse público e garantir o ressarcimento
do suposto dano ao erário. Até mesmo para prevenir o perecimento do direito invocado ou a ocorrência
de lesão grave e de difícil reparação ao patrimônio público. Dispõe o artigo 113, § 2º do Código de
Processo Civil que “Artigo 113 A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção. § 2o Declarada a incompetência
absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente”.

Dessa forma, essa decisão do juízo incompetente, que ao reconhecer sua incompetência,
determina a remessa dos autos ao juízo competente, momento em que ordena a indisponibilidade dos
bens e mantém a antecipação da tutela até que o novo juízo tome outras providências. Tal decisão
acautelatória é amparada no poder geral de cautela do magistrado, nos termos dos artigos 798 e 799
do Código de Processo Civil e valerá até que o novo juízo se manifeste. No mais, essa decisão não ofende
o artigo 113, § 2º do Código de Processo Civil.

Destaque-se ser possível que a medida cautelar de indisponibilidade de bens seja deferida
pelo juízo a quo antes mesmo do recebimento da exordial da ação de improbidade administrativa.

Nesse ínterim, é cabível a concessão de liminar inaudita altera pars para a medida cautelar
de indisponibilidade e sequestro de bens, se houver fundadas suspeitas de que o agente possa dissipá-
los antes de reparar o dano ou o ato ímprobo. Isso é necessário a fim de assegurar o resultado útil e
prático do processo, ou melhor, da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao erário.  

É de bom alvitre lembrar que a medida cautelar de indisponibilidade de bens não é uma
sanção no sentido próprio do termo, mas sim uma medida de garantia que visa assegurar o ressarcimento
ao erário.

Registre-se que o fato de ser bem de família não pode obstar a determinação judicial de in-
disponibilidade do mesmo, até porque a medida cautelar de indisponibilidade não implica em expropriação
do bem, já que se trata de uma garantia.

O Princípio do Interesse Público e a garantia do ressarcimento ao erário possibilitam que a
medida cautelar de indisponibilidade incida até mesmo quanto aos bens adquiridos antes da prática de
atos ímprobos.

Tanto o Ministério Público, quanto a Procuradoria do órgão ao descrever na petição inicial o
pedido de medida cautelar de indisponibilidade não precisa individualizar os bens do agente infrator. No
entanto, essa individuação é exigida apenas para a concessão do sequestro de bens, conforme determina
o artigo 16 da Lei 8.429/92, o qual se transcreve: “Artigo 16 Havendo fundados indícios de responsabilidade,
a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo
competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente
ou causado dano ao patrimônio público”.

O fumus boni juris ou fumaça do bom direito e o periculum in mora ou perigo da demora
são os dois requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada ou medida cautelar sumária, nos
termos do artigo 789 do Código de Processo Civil. Ocorre que a medida cautelar de indisponibilidade de
bens não se trata de uma tutela típica de urgência, mas sim de tutela de evidência. Disserta Fredie Didier
(DIDIER, 2007, p. 308):

“A urgência é o perigo, que é uma situação fática que exige tratamento célere e enérgico...
A evidência é uma situação processual em que determinados direitos se apresentam em juízo com mais
facilidade do que outros... Esses direitos, cuja prova é mais fácil, são chamados de direitos evidentes,

revista_2014_Layout 1  09/10/2014  23:22  Page 75



76

REVISTA DA DEFENSORIA

e por serem evidentes merece tratamento diferenciado. São exemplos... a ação cautelar, que exige a
apuração do chamado fumus boni júris...”.

É bom ressaltar que o periculum in moradecorre do prejuízo ao patrimônio público causado
pela prática do ato ímprobo, que atinge a sociedade civil como um todo. Portanto, o periculum in mora
é presumido em favor da coletividade, pois o legislador dispensa sua comprovação nos termos do artigo
37, § 4º, da Constituição Federal.

Assim, basta a parte autora da ação de improbidade alegar o fumus boni juris, ou seja, a
plausibilidade do direito invocado consistente no risco de dilapidação do patrimônio do agente, sem
garantia de ressarcimento ao erário. Não é necessário explicitar o periculum in mora já que trata-se de
requisito presumido pelo legislador.

Por fim, a Lei de Improbidade Administrativa buscou efetivar seus instrumentos normativos
e afastou a necessidade de demonstrar o periculum in mora para a decretação da medida cautelar de
indisponibilidade dos bens, baseado no poder geral de cautela do juiz, no princípio da moralidade e mais,
protegeu o erário e resguardou o interesse público.
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OAB-20404/BA

A GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A INVIABILIZAÇÃO DO
PODER-DEVER DA DEFENSORIA PÚBLICA EM ATENDER AOS NECESSITADOS

Valter José Vieira Calazans – Defensor Público da Defensoria Pública de Sergipe, brasileiro,
casado, natural do Rio de Janeiro (RJ), filho de mãe professora e pai técnico em eletrônica, possui
formação de graduação em Direito pela UFF - Universidade Federal Fluminense (RJ) e pós-graduação
em Direito Processual pela UFAL - Universidade Federal de Alagoas (AL). 

A evolução do ser humano aliada à modernidade e crescente informações sobre as mais diversas
áreas de conhecimento possibilitou uma melhoria, de uma maneira geral, no nível cultural das pessoas.
O ser humano, por ser dotado de racionalidade e,  “por ter nascido para vencer”, não admite estar errado
e tem sempre, em seu âmago, a sua pretensão como certa e a mais justa. Isto já seria um bom intróito
para uma aula de Direito Processual Civil no Curso de Graduação do Bacharelado em Direito.

A preocupação daqueles que, na maioria das vezes não gostam de dar solução aos conflitos de
interesses em que estão envolvidos é, primeiramente, não ser “vitima”  de possível perda patrimonial,
ou seja, quem não quer pagar deve não ter “um patrimônio aparentemente seu”. Para tanto, desde o
inicio, ou seja, antes de ter contra si ajuizada uma ação, previnam-se e, em suas relações com as pessoas,
agem com o objetivo de levar proveito para si ou para os seus familiares, quer contra o Estado, quer
contra os particulares. Vejamos os processos executivos: penal (cumprimentos de pena em regime
menos gravoso; prestação de trabalho externo durante o dia; visitas e benesses carcerárias de toda a
ordem; e não pagamento de multa); prestação de alimentos (perda desmotivada de vinculo empregatício;
ameaças à genitora do alimentando; pretensão que a obrigação alimentar recaia sobre os avós do
alimentando; insuficiências de bens passiveis de penhora, dentre outros);  cível (transferência de
propriedade de bens para terceiros; insuficiências de bens passiveis de penhora, insolvência civil etc);
trabalhista ( alteração societária da pessoa jurídica; inclusão dos chamados sócios “laranjas”; e  insuficiências
de bens passiveis de penhora.) fiscal ( alteração societária da empresa; pedido de recuperação judicial
etc).

Por se tratar de tipo de processo executivo que pode levar à privação da liberdade (segundo
maior bem da vida), a execução penal, é espécie que mais preocupa o ser humano. Atualmente a
sociedade em razão da crescente insegurança pública, tanto individual como coletiva, tem apresentado
diversas formas de solucionar os problemas ligados ao crime de uma maneira geral. Umas, nos remetem
ao passado – “fazer justiça com as próprias mãos” (criação de grupos de extermínio; criação de milícias
etc) face à descrença e morosidade da Justiça, outras, recentes, tentativa de diminuir a maioridade
penal; criação de projetos de leis, que visam a aumentar as penas in abstracto; inclusão de alguns tipos
penais no rol dos crimes hediondos. 

Na difícil tarefa de tratar de assunto tão complexo, que abrange aspectos sociais,  econômicos
e culturais, enfrentamos para cada pergunta várias respostas que, ao chegar no seu destinatário final,
ou seja,  o cumprimento da pena, não atenderá a todos os seus fins para os quais a pena foi
criada, a saber caráter retributivo; readaptação do autor do delito ao convívio social; e à prevenção em
relação à prática de novas infrações penais. Vejamos: a reparação do dano, tratada preliminarmente,
pois deve ser reconhecida como circunstância atenuante, desde que feita espontaneamente e eficazmente,
antes do julgamento, pelo réu, na maioria das vezes, obviamente falando em Crimes contra o Patrimônio
e  contra à Administração Pública, não acontece;  a retributiva, também deixa a desejar, por que a
sociedade não aceita mais a pena in abstracto, pois entende serem penas muito brandas e devido ao
processo de aplicação da pena e da progressão de regime durante o cumprimento da pena serem, de
um modo geral, benéfico ao autor do delito, tornam um incentivo à nova e habitual prática delitiva; e,
por última, a ressocialização, por força do Direito Positivo e da falta de interesse estatal em tratar o
Sistema Prisional com o respeito e a seriedade que merece, deixa a conclusão, por muitos, que “ o
modelo” atual precisa de mudanças urgentes.
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Por mais que se tente, a cada dia que passa, evidenciamos que o Estado é carente em administrar.
Já se aventou a possibilidade de criação de Parcerias Público Privadas (PPPs) na área de administração
de complexos penais, inclusive já foi celebrada em Minas Gerais, a primeira Parceria Público Privada
(PPP) para administração de um complexo penal, sob o fundamento da necessidade de uma gestão
profissional de unidades penitenciárias, aplicando conceitos de qualidade e eficiência na custódia do
indivíduo infrator e promovendo a efetiva ressocialização do detento¹.

Ao pensar acerca do assunto, como tudo em nossa vida, existem os prós e os contras, transferir
a uma “PPP”, ainda que em parte, o exercício do poder de punir, aqui tratando-se de sua última fase, ou
seja, a execução penal, é delegar ao particular a função primitiva do Estado. Ao realizar “PPPs” no âmbito
do exercício do poder punitivo cuida-se de repassar o monopólio da violência, cujo o limite, representado
pelo Direito Penal e pelo Direito Processual Penal, corresponde ao nascimento dos direitos humanos de
1ª geração, as liberdades negativas que decorrem do Estado: abster-se de matar o cidadão, prender
o cidadão de forma ilegal, atentar contra sua integridade física etc.

A lógica privada é organizar suas regras, a extrair, cada vez mais, lucro do empreendimento.
Assim, a rentabilidade de uma “PPP” para administrar estabelecimento prisional depende diretamente
do aprisionamento de pessoas. O aumento do número de presos decorre apenas de duas razões: uma
maior ocorrência de crimes ou a realização de prisões ilegais. E nenhuma dessas duas razões interessa
às vítimas de crimes e/ou seus familiares e muito menos aos presos, há tempos simbolizados pela sigla
“PPPs”: os pretos, pobres e prostitutas, “clientes preferenciais” do encarceramento.

O “modelo” privado trará benefícios a uma parte dos apenados, sem dúvida. Diante do problema
– seleção de quem fica e de quem sai de suas unidades – onde haverá qualidade e eficiência na custódia
do apenado e será, enfim, feita sua tão sonhada e aguardada ressocialização, deverá, fatalmente, haver
uma discriminação quanto à aplicação da pena (imposição de regime diferenciado de cumprimento de
pena). As “PPPs” não terão interesse em presos refratários ao trabalho ou integrantes de facções
criminosas, tendo em vista menor lucro, portanto haverá uma seleção de presos.

O Brasil é hoje o 4º (quarto) país que mais prende no mundo, atrás de EUA, RÚSSIA e CHINA.
Preocupados todos estamos. A violência está em todo lugar, seja de forma individual ou coletiva.

A ousadia atinge a mais longínqua e pequena cidade do interior, onde agências bancárias são alvos de
explosões e assaltos a tais instituições financeiras, em que clientes servem de escudo para fuga dos
criminosos; até as capitais, onde, no Rio de Janeiro, as UPP’s (Unidades de Polícias Pacificadoras) são
atacadas por traficantes de drogas, sem motivos aparentes; em São Paulo, a maior cidade brasileira,
já sentiu a força de vândalos, que infiltrados em movimentos populares (Movimento do Passe Livre) uti-
lizam-se dessas manifestações populares para a prática de criminosa e de todo tipo de desordem e caos;
e, pasmem, até em Brasília, Capital do Brasil, o STF - Supremo Tribunal Federal, teve uma sessão
suspensa;  o Palácio do Planalto, local de trabalho da Presidenta da República, já foram alvos de “marchas
organizadas” e concentrações populares de grupos organizados previamente, constituindo verdadeiras
ameaças, por integrantes do MST (Movimento dos Sem Terras) e grupos indígenas. 

Até hoje preocupávamos com a causa, ou seja, o crime, ou melhor dizendo a quantidade de
crimes, o aumento ou não da criminalidade, mas não atentávamos para a situação do sistema penitenciário
em cada Estado do país. Chegamos ao caos nos presídios brasileiros.

A OAB, através da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário encaminhou o
Ofício n. 144/2014-GPR, de 12/02/14 ao ministro da Justiça em que lista 16 (dezesseis) ações para
melhorar a situação das cadeias. Dentre elas estão: realização imediata de mutirões de julgamentos de
condenados, já que grande parte da população carcerária é composta de presos provisórios; construção
de unidades prisionais de regime semiaberto em caráter de urgência; resolver a situação da superpopulação
carcerária, hoje algo entre 250.000 e 300.000 detentos, dos quais 70% (setenta) por cento são presos
provisórios; verificar se a nova Lei de Execução Penal realmente está à altura de responder as exigências
do momento; aumentar o atendimento jurídico aos detentos, atendimento este prestado atualmente
pela Defensoria Pública que não atende a demanda (sem o grifo no original). Cabe ressaltar que a
Defensoria Pública de Sergipe não está inserida nesta infeliz conclusão da Comissão de Acompanhamento
do Sistema Carcerário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, pois temos
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prestado amplo e eficiente atendimento aos necessitados.

O problema ainda continua latente, ações para melhorar a situação das cadeias, penso, é o
mínimo que pode ser feito. 

Indaga-se, até onde vai a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana ?

É cediço que o princípio da dignidade da pessoa humana, um dos princípios fundamentais da
Constituição Federal atual (art. 1º, III) é relativo ao regime político. O regime político brasileiro funda-
se no princípio democrático. Nunca é por demais lembrar que, segundo este, fundado no princípio da
soberania popular, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, ou
diretamente(art. 1º, parágrafo único, CF/1988). Dentre os fundamentos do Estado Democrático
de Direito está o da dignidade da pessoa humana.

Dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fun-
damentais do homem, desde o direito à vida.

“Concebido como referência constitucional unificadora de todos os direitos fundamentais [observam
Gomes Canotilho e Vital Moreira], o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma
densificação valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não
uma qualquer ideia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o sentido da dignidade da
pessoa humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos
sociais, ou invocá-la para construir ‘teoria do núcleo da personalidade’ individual, ignorando-a
quando se trate de garantir as bases da existência humana”.21

Daí decorre que quando a CF/1988 trata dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e dispõe
em seu art. 5º:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

(...)”
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado

o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...)
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,

nos termos da lei;

(...)
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do

delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados

o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(...)
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,

com ou sem fiança;” há de ter por fim assegurar a todos existência digna.
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Advém de 2008 a situação alarmante dos principais presídios brasileiros relatada pelo Conselho
Nacional de Política Criminal. Vejamos:

A Casa de Custódia de Viana (ES) e os presídios em contêineres; Penitenciária Lemos de Brito
(BA) – preso encontrado no pátio com fratura exposta, sem qualquer atendimento; Penitenciária Aníbal
Bruno (PE), controlada pelos “chaveiros” – nomes que alguns presos recebiam por terem as chaves das
celas; Presídio Central (RS), em petição de miséria, quando fora construído para ser uma referência,
pois totalmente desfigurado pela superpopulação carcerária e inexistência de grades; e Penitenciária
de Urso Branco (RO), palco do segundo maior massacre de presos depois do Carandiru, vinha sob uma
gestão compartilhada entre a União e o Estado de Rondônia após a recomendação da Corte Interamericana
de Direitos Humanos.

Passados cinco anos, a situação em quase todos os presídios não é muito diferente. O governo
brasileiro foi notificado em 03/01/2014 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão
ligado à OEA – Organização dos Estados Americanos, para adotar medidas cautelares que garantam a
integridade dos detentos do Presídio Central, em Porto Alegre (RS).

O princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, não tem como destinatário,
apenas as Pessoas Privadas de Liberdade, como também todos aqueles visitantes dos ape-
nados.

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 7085/14, da deputada Iriny Lopes (PT-ES),
que proíbe a revista manual e a revista íntima dos visitantes nos estabelecimentos prisionais. O texto
considera revista íntima toda e qualquer inspeção corporal que obrigue o visitante a despir-se parcial
ou totalmente, efetuada visual ou manualmente, inclusive com auxílio de instrumentos.

A autora do projeto, em feliz abordagem acerca do tema, cita relatório da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos sobre Mulheres Encarceradas, que considera a revista íntima como vexatória e
“extremamente humilhante, uma vez que em muitas unidades se exige que as roupas sejam totalmente
retiradas, os órgãos genitais manipulados e até revistados”. O relatório também menciona a obrigação
dos visitantes de realizar vários agachamentos, independentemente da idade avançada.

De acordo com a proposta, o visitante que ingressar no estabelecimento prisional será submetido
à revista mecânica, realizada por meio de equipamentos como detectores de metais, aparelhos de raio-
x, “entre outras tecnologias que preservem a integridade física, psicológica e moral do revistado”.

Pelo texto, serão dispensados da revista mecânica:

- gestantes; 
-portadores de marca passo; 
- chefes de Poder da República;
- ministros;
- secretário de Estado;
- magistrados;
- parlamentares;
- membros da Defensoria Pública e do Ministério Público;
- advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);
- membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 
- membros dos Conselhos Penitenciários; 
- membros do Conselho da Comunidade;
- superintendentes, corregedor-geral e corregedor adjunto da Superintendência dos Serviços

Penitenciários.

Casos suspeitos

Conforme o projeto, a revista manual só será admitida em caso de suspeita fundamentada de
que o visitante traga consigo objetos, produtos ou substâncias cuja entrada seja proibida por lei ou
exponha a risco a segurança do estabelecimento prisional. Essa suspeita deverá ter caráter objetivo,
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diante de fato identificado e de reconhecida procedência, registrado por escrito pela administração em
livro próprio do estabelecimento prisional e assinado pelo revistado e duas testemunhas. O registro
deverá conter a identificação do funcionário e a descrição detalhada do fato.

Nesse caso, a revista manual deverá ser feita em local reservado, por agente prisional do mesmo
sexo, obrigatoriamente acompanhado de duas testemunhas. Não poderá ser feita busca pessoal, em
nenhuma hipótese, nas autoridades dispensadas pela lei da revista mecânica, quando estiverem no
exercício de suas funções, ou em crianças e adolescentes. “O fato de a criança ser obrigada a se despir
perante terceiros agride frontalmente sua integridade psíquica e moral”, justifica Iriny.

Ainda segundo o texto, após a visita, o preso poderá ser submetido, excepcionalmente, à busca
pessoal, também sendo garantida a sua privacidade. Em hipótese nenhuma será admitida a revista
íntima nos presos.

Tramitação

O projeto de lei foi apensado ao PL107/99, que permite ao presidiário ter o direito à visita íntima.
As propostas serão analisadas, em caráter conclusivo, pelas comissões de Direitos Humanos e Minorias;
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Recentemente a Defensoria Pública, através da presidente da ANADEP e da vice-presidente da
ADPERGS participaram do Seminário Regional “Defensoria Pública e Pessoas Privadas de Liberdade”,
na sede da OEA. Na ocasião, foram aprovados dois documentos importantes para o trabalho dos defensores
públicos: o Guia para a Defensoria Pública na Proteção Integral das Pessoas Privadas de Liberdade e o
Manual Regional - Visitas e Manual: entrevistas individuais. Os documentos, que vêm sendo construídos
há meses pelos países membros da AIDEF, foram elaborados no âmbito do Programa EUROSOCIAL II
e visam ampliar e adaptar as políticas e normas internacionais públicas no cuidado das pessoas em
situação de cárcere, além de fortalecer o trabalho e a capacitação dos defensores públicos na defesa
dos direitos humanos.

De acordo com Patrícia Kettermann, Presidenta da ANADEP “a unificação de atuação em defesa
das pessoas privadas de liberdade, individual e coletivamente, é uma estratégia fundamental para
efetivamente garantir direitos a este público multivulnerável e que esta função institucional da Defensoria
Pública demanda cada vez mais atuação especializada”.

Entre as principais estratégias adotadas a serem implementadas no Brasil, a ANADEP e o CONDEGE
firmaram compromisso para que os Guias sejam trabalhados no país. As Entidades irão organizar, em
conjunto, capacitações para os defensores públicos que atuam na Execução Penal.

Divulgação e estruturação – Por fim, a ANADEP também se comprometeu em promover a
divulgação externa dos Guias, pontuando perante os Poderes Executivo e Legislativo que as Entidades
atuarão de forma unificada – o que reforça a necessidade de defensores públicos em todas as Comarcas.
O  CONDEGE também deve divulgar os documentos perante as demais instituições do Sistema de Jus-
tiça.

Por fim, foi divulgada a situação das masmorras maranhenses em toda a mídia brasileira. O
Estado do Maranhão – líder no ranking da pobreza – dá ao país uma demonstração de desrespeito à
garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, pois o tratamento dispensado aos
encarcerados é pautado pela mesma sensibilidade com que trata a população livre (pobreza
extrema = 22,4%; população pobre = 39,5%; tem o segundo pior IDH do Brasil = 0,639;
taxa de analfabetismo de quase ¼ (um quarto) da população = 22,5%; tem a segunda pior
taxa de mortalidade infantil (28,3 óbitos por 100.000); e a terceira pior taxa de domicílios
que recebem abastecimento de água e tem acesso adequado a esgoto = 23,9%.

Os problemas existentes no Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas são os mesmos de
outros cárceres brasileiros, para os quais os olhos do Estado permanecem sempre fechados. ATÉ ONDE
VAI A GARANTIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ?
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A superpopulação carcerária existente no Brasil é um fenômeno que só será alterado se houver
uma mudança de mentalidade. 

No Brasil, como dito linhas acima, a população carcerária está em torno de 550.000 detentos,
enquanto que, nos EUA está em 2.200.000 presos. Neste país já está sendo revista a política prisional,
em virtude da astronômica conta de US$ 50.000.000.000 anuais não poder ser custeada pelos contribuintes. 

Será que não já está passando da hora de efetuarmos também a nossa revisão ?

A nossa revisão acima mencionada não se trata tão somente da revisão da política prisional,
mas, sobretudo, e principalmente, da garantia da dignidade da pessoa humana, vivenciada dia a
dia nos estabelecimentos prisionais. Ser Defensor Público é amar o próximo; é defender os necessitados;
é defender aqueles que, em muitos casos, não possui mais ninguém, esposa ou companheira, filhos(as),
familiares de uma maneira geral, estão cada vez mais afastados da sociedade, desesperançosos de tudo
e de todos, com sentimento de que ninguém pode ajudá-los e de que não há mais nada a fazer,
principalmente após o término do cumprimento da pena, eis que não sabem nem para onde vão. 

Esta causa, este sentimento que Graças a Deus, todos nós, Defensores Públicos temos enraizados,
nos torna, cada dia mais, dignos de pessoas humanas.
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A LEI MARIA DA PENHA à LUZ DO JULGAMENTO
DA ADI 4424/DF PELO STF

Saulo dos Santos Lopes Cruz

Até bem pouco tempo, o poder público não intervinha nos casos de agressões físicas às
mulheres pelos maridos, companheiros ou namorados, pois essa intromissão na vida privada não
era aceita pelos meios sociais, fruto de uma ideologia machista que predominava na sociedade e
nas instituições públicas brasileiras, em especial na Polícia, que muitas vezes se omitia quando
tomava conhecimento deste tipo de violência, desrespeitando sobretudo o Princípio da Dignidade
Humana. Até mesmo entre as famílias brasileiras de maior poder aquisitivo predominava o
pensamento retrógrado de que os casos de violência doméstica contra a mulher não deveriam
ser denunciados às autoridades competentes, sob a justificativa de que a família não poderia ser
exposta perante a sociedade.

Como se pode notar, os tempos mudaram e a sociedade, principalmente, através da
atuação das organizações feministas, passou a exigir do poder público uma legislação mais
rigorosa contra a violência doméstica às mulheres, no intuito de reduzir a grande quantidade de
casos deste tipo de violência que ocorrem, praticamente, em todo o território brasileiro, pois
constataram que as normas da Lei nº 9.099/95 (Lei do Juizado Especial) não estavam sendo
suficiente para proteger as mulheres contra a violência doméstica e familiar. Além disso, foi editado
o informe nº 54/2001 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos
Estados Americanos, no qual consta que o Brasil violou a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos e a Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a violência contra a
mulher, a partir de uma denúncia formulada pela Sra. Maria da Penha Maria Fernandes. (STF,
2012)

Todos estes fatos colaboraram para a promulgação da Lei nº 11.340/2006, mais conhecida
como “Lei Maria da Penha”, considerada um marco na legislação brasileira, no que se refere ao
combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil, haja vista que a referida
lei representou um movimento legislativo visando a assegurar às mulheres agredidas o acesso
efetivo reparação, à proteção e à justiça. Ou seja, assim como o Estatuto do Idoso e da Criança
e de Adolescente, a Lei Maria da Penha foi instituída, sob o fundamento do princípio da igualdade
material, para garantir uma proteção especial e oferecer um tratamento distinto a uma classe de
pessoas em situação de hipossuficiência. No entanto, apesar dos avanços da legislação, os desafios
ainda são enormes para tornar a realidade das mulheres menos violenta.

A respeito deste tema, cabe aqui salientar que a agressão às mulheres por seus
companheiros, maridos ou namorados é um ato de extrema covardia e repugnância, sobretudo
porque alguns homens aproveitam-se da situação de fragilidade física das mulheres para espancá-
las e ameaçá-las da forma mais humilhante possível, tratando-as como se fossem verdadeiras
escravas que estão ali somente para atender às suas vontades pessoais e sexuais, retirando-lhes
inclusive a autonomia para decidir os rumos da própria família, na qual a mulher é sua célula
base. Além disso, certos homens chegam ao absurdo de tratar as mulheres, com as quais se
relacionam, como propriedades particulares, por isso mesmo não aceitam pacificamente o fim do
relacionamento, partindo para agressões físicas, ofensas e ameaças, acreditando que estas
atitudes poderão demover a ideia de separação expressadas pelas companheiras ou esposas. Ao
invés disso, acabam criando mais ressentimentos que provavelmente ficarão guardados pelo resto
da vida na memória destas sofridas mulheres.

Impingido pela necessidade de mudar a cultura jurídica de tolerância à violência contra as
mulheres ede efetivar a Lei Maria da Penha em sua finalidade precípua, a Suprema Corte Brasileira
decidiu alterar a interpretação desta norma para torná-la mais rigorosa, reiterando a sua
importância para o enfrentamento à violência praticada nas relações domésticas e familiares
contra as mulheres, violência esta que, na atualidade, o Estado Brasileiro não pode mais tolerar
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nem se omitir.

Assim, no intuito de dar mais eficácia ao combate à violência doméstica contra as mulheres,
bem como evitar que as mulheres fossem pressionadas a desistir da ação penal, no dia
09.02.2012, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4424,
ajuizada pela Procuradoria Geral da República, conferiu interpretação conforme a Constituição aos
artigos 12, I, e 16 e 41 da Lei nº 11.340/2006, atribuindo aos crimes de lesão corporal leve e
culposa praticados contra a mulher no ambiente doméstico a natureza de ação penal pública
incondicionada, ou seja, uma vez iniciado processo penal para apreciar as ocorrências de violência
contra a mulher no âmbito doméstico, a mulher não poderá desistir da ação, tendo em vista que
o Ministério Público passou a ser o titular da respectiva ação penal.

No bojo desta ADI, a Procuradoria Geral da República acionou a Suprema Corte para
pacificar o entendimento quanto à necessidade da vítima representar o agressor nos crimes de
lesão corporal leve praticados em situação de violência doméstica. Para a PGR, a análise das
normas questionadas criava a possibilidade de existir duas interpretações distintas a respeito da
natureza da ação penal resultante de crimes de lesão corporal leve cometidos contra a mulher no
ambiente doméstico e familiar, podendo ser: pública condicionada à representação da vítima ou
pública incondicionada. 

Diante desta constatação, ao prevalecer o entendimento de que o art. 41 da Lei nº
11.340/2006 poderia retirar integralmente a aplicação dos Juizados Especiais Criminais, através
da Lei nº 9.099/95, e, por consequência, afastar a necessidade de representação para os crimes
de lesão corporal leve, que se encontra prevista no seu art. 89, chegou-se a conclusão que a Lei
Maria da Penha não deveria fazer qualquer referência ao instituto da representação, como ocorre
nos dois outros dispositivos impugnados: art. 12, I e 16, gerando um imbróglio jurídico. (PRG,
2010)
Eis a seguir os preceitos legais analisados neste julgamento:

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da
ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem
prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:
I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se
apresentada;
[…]
Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta
Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente
designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.
[…]
Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher,
independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995. (BRASIL, 2006)

A maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal seguiu o voto do ministro Marco
Aurélio, que se manifestou pela possibilidade de o Ministério Público dar início a ação penal sem
a necessidade de representação por parte da vítima, explicitando o seguinte: 

Deixar a cargo da mulher autora da representação a decisão sobre o início da persecução penal
significa desconsiderar o temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças sofridas, bem
como a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, tudo a contribuir para a
diminuição de sua proteção e a prorrogação da situação de violência, discriminação e ofensa à
dignidade humana. Implica revelar os graves impactos emocionais impostos pela violência de
gênero à vítima, o que a impede de romper com o estado de submissão. (BRASIL, 2012, p. 6)

O principal tema debatido no julgamento da ADI 4424 foi em relação à análise do artigo
16 da Lei Maria da Penha,o qual estabelece que há a necessidade de designar uma audiência
perante o juiz para a ofendida renunciar ao direito de representação contra o agressor, posto que
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a maioria dos ministros da Suprema Corte entendeu que esse dispositivo legal acaba por esvaziar
a proteção constitucional assegurada às mulheres contra a violência doméstica e familiar de que
são vítimas.

Ao apresentar seu voto, a ministra Rosa Weber argumentou que exigir uma representação
por parte da mulher agredida para possibilitar o início da ação penal em face do agressor atenta
contra a própria dignidade da pessoa humana. (STF, 2012)

Enquanto que o ministro Luiz Fux, ao proferir seu voto, alegou que não seria razoável
exigir-se da mulher que formalizasse uma representação contra o companheiro agressor num
momento em que prevalece a fragilidade emocional devido à violência sofrida pela mulher. No
seu voto, destaca-se o Princípio da Igualdade, amplamente utilizado para fundamentar sua
decisão, in verbis:

Longe de afrontar o princípio da igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, I, da
Constituição), a Lei nº 11.340/06 estabelece mecanismos de equiparação entre os sexos, em
legítima discriminação positiva que busca, em última análise, corrigir um grave problema social.
Ao contrário do que se imagina, a mulher ainda é subjugada pelas mais variegadas formas no
mundo ocidental. Por óbvio, todo discrímen positivo deve se basear em parâmetros razoáveis,
que evitem o desvio de propósitos legítimos para opressões inconstitucionais, desbordando do
estritamente necessário para a promoção da igualdade de fato. Isso porque somente é possível
tratar desigualmente os desiguais na exata medida dessa desigualdade. (STF, 2012, p. 6)

O ministro Dias Toffoli, ao acompanhar o ministro relator, fundamentou seu voto a partir
do artigo 226, parágrafo 8º, da Constituição Federal, no qual dispõe que “o Estado assegurará a
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir
a violência no âmbito de suas relações”. (STF, 2012)

No voto da ministra Carmem Lúcia, houve um destaque para a recente mudança de
mentalidade da sociedade brasileira em relação aos direitos das mulheres, tendo a ministra citado,
ao explanar seus argumentos, alguns ditados anacrônicos utilizados no passado para justificar a
tolerância estatal ao enfrentamento à violência contra as mulheres, a exemplo de “em briga de
marido e mulher, não se mete a colher” e “o que se passa na cama é segredo de quem ama”.
(STF, 2012)

No voto do ministro Ricardo Lewandowski, buscou-se ressaltar os aspectos em torno do
fenômeno conhecido como “vício da vontade” e a importância da possibilidade de abertura da
ação penal independentemente de a vítima representar criminalmente o agressor. 
Já o ministro Gilmar Mendes, afirmou ter ficado com dúvidas em saber qual seria a melhor
natureza da ação penal para garantir a proteção da mulher no âmbito da violência doméstica ou
familiar, mesmo assim, acompanhou o voto do relator. (STF, 2012)

O ministro Joaquim Barbosa, por sua vez, argumentou que a Constituição Federal acaba
tutelando certos grupos sociais quando reconhece que os mesmos estão em situação de
vulnerabilidade, razão pela qual defendeu a atuação incisiva da Suprema Corte no sentido de
adequar a lei a realidade social quando constatar que a referida lei, instituída para beneficiar
determinados grupos, acaba se revelando ineficiente. (STF, 2012)

Em seu voto, o ministro Ayres Britto, ao analisar que num contexto de uma sociedade
patriarcal e machista, a mulher agredida tende a condescender com o agressor, então chegou a
seguinte conclusão: “A proposta do relator no sentido de afastar a obrigatoriedade da
representação da agredida como condição de propositura da ação penal pública me parece rimar
com a Constituição”. (STF, 2012)
Quanto ao ministro Celso de Mello, também seguiu o relator, explicitando:

Estamos interpretando a lei segundo a Constituição e, sob esse aspecto, o ministro-relator
deixou claramente estabelecido o significado da exclusão dos atos de violência doméstica e
familiar contra a mulher do âmbito normativo da Lei nº 9.099/95, com todas as consequências,
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não apenas no plano processual, mas também no plano material. (STF, 2012)

Ao fim do julgamento, o ministro Cesar Peluso, presidente à época da Corte, apresentou o
único voto divergente, argumentando que era preciso respeitar o direito das mulheres de optar
por não querer representar criminalmente seus companheiros quando as mesmas fossem vítimas
de agressão física, destacando o seu voto da seguinte forma: 

Isso significa o exercício do núcleo substancial da dignidade da pessoa humana, que é a
responsabilidade do ser humano pelo seu destino. O cidadão é o sujeito de sua história, é dele
a capacidade de se decidir por um caminho, e isso me parece que transpareceu nessa norma
agora contestada. (STF, 2012)

Com esta decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que os crimes de
lesões corporais leves no âmbito doméstico e familiar, procedem-se mediante ação penal pública
incondicionada, cuja titularidade pertence exclusivamente ao Ministério Público, a Lei Maria da
Penha torna-se um meio de grande valia para reprimir e enfrentar a violência contra as mulheres,
perpetrada, principalmente, por seus companheiros ou maridos, sobretudo, porque as mulheres
agredidas não mais poderão desistir da ação penal iniciada. 

Destarte, a partir do julgamento da ADI 4424, com fundamento nos princípios
constitucionais, a Lei Maria da Penha passou a ser interpretada no sentido mais adequado para a
realidade brasileira de forma a cumprir sua finalidade primordial que é punir e erradicar a violência
contra a mulher, bem como protegê-la da sua vulnerabilidade, ainda está presente em sua
essência.

Por fim, pode-se dizer ainda que esta decisão da Suprema Corte foi muito comemorada
pela sociedade brasileira, em especial, pelas organizações feministas, uma vez que esta alteração
hermenêutica na norma em epígrafe representou uma vitória incontestável no sentido de
fortalecer o movimento de combate à violência doméstica e familiar, buscando, desta forma,
erradicar a tolerância estatal que ainda persiste nas estruturas do poder público, especialmente
no âmbito do processamento e julgamento dos crimes desta espécie.
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DEFENSORIA E LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Rivanda Carvalho Oliveira
Defensora Pública

A Defensoria Pública exerce função essencial à atividade jurisdicional do Estado, art. 134 da
Constituição Federal, tendo como função principal a defesa dos necessitados em todos os graus. Assim
sendo, também goza de legitimidade para propor Ação Civil Pública sem qualquer restrição.

O art. 4º, VII da LC80/94 c/c art. 5º, II da Lei nº 7.347/85 atribui à defensoria pública
legitimidade para propor ações coletivas em sentido latu, ou seja, na defesa dos interesses individuais
homogêneos, coletivos em sentido estrito e direitos difusos.

A função desse importante órgão autônomo, que é a defensoria pública, não é a tutela
exclusiva dos hipossuficientes econômicos, mas sim a tutela dos necessitados do ponto de vista
organizacional. Desse modo, qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade social pode
buscar o serviço da Defensoria Pública, como: os consumidores, os usuários de serviços públicos, os
usuários de planos de saúde, os que queiram implementar ou contestar políticas públicas, como as
atinentes à saúde, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente etc.

E, tanto é assim que a defensoria pública exerce funções típicas com a assistência jurídica
dos hipossuficientes econômicos, como atividades atípicas, que não pressupõe hipossuficiência econômica.
Não é, porém, sua atividade regra. Na função atípica a necessidade é jurídica, como exemplo temos a
curadoria especial por ausência, art. 9º, III do Código de Processo Civil, a defesa penal, pois visa assegurar
o contraditório e ampla defesa ao acusado, que está sempre em situação de vulnerabilidade frente à
acusação, quer se trate de economicamente necessitados, quer não.

Ademais, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos faz-se necessário
apenas nas demandas individuais, uma vez que nas demandas coletivas esse requisito estará presente
no pedido formulado (objeto da demanda). Portanto, se houver indícios que parte ou boa parte dos
assistidos sejam necessitados, o requisito da hipossuficência estará preenchido.

A tutela dos interesses coletivos em sentido amplo pela defensoria pública visa um maior
acesso à justiça por toda sociedade, objetivo maior do Estado Social, porquanto, seria um contrassenso
a existência de um órgão que só pudesse tutelar interesses individuais dos necessitados, deixando
esquecidas as demandas coletivas, socialmente mais graves. O art. 5º, LXXIV e o art. 134 da Constituição
Federal não fizeram essa restrição.

Portanto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº3943 proposta pela CONAMP (Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público) questionando a legitimidade da defensoria pública para
propor Ação Civil Pública não merece prosperar, pois não é por que a ação coletiva irá atingir outras
pessoas além dos hipossuficientes econômicos, que a legitimidade da defensoria fica excluída. Como
bem disse o Ministro Celso de Mello: “Nada pode justificar a exclusão de multidões de pessoas do acesso
essencial à jurisdição do Estado pela Defensoria Pública”. 

A Defensoria Pública tem legitimidade para a defesa dos hipossuficientes econômicos,
culturais, sociais, podendo se valer da ação civil pública como instrumento legítimo de acesso à Justiça
das camadas mais pobres da população, nem que isso desperte o ciúme e o descontentamento daqueles
que se acham os exclusivos legitimados para propor Ações Coletivas, como a Ação Civil Pública. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA PRIVATIVA DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA COMARCA DE ARACAJU/SE

Processo nº 201330700xxx

Nome social da Parte, civilmente identificada como Nome civil da Parte, já
qualificada nos autos do processo da AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA
ADEQUAÇÃO DE SEXO E PRENOME, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SERGIPE, por ato da Defensora Pública que esta subscreve, em sede de ALEGAÇÕES FINAIS,
expõe e requer na forma que segue.

1. DA SÍNTESE DOS AUTOS

A parte autora formulou pedido de retificação de registro civil no tocante ao prenome
e sexo, uma vez que desde tenra idade se reconhece como figura feminina e há muito ostenta
socialmente tal condição.

Expôs o constrangimento e as implicações psicológicas a que é submetida desde
que seu comportamento destoou do fenótipo masculino até os dias atuais e que, embora seja
identificada pessoal e socialmente como Nome social da Parte, do sexo feminino, sua identificação
civil ostenta Nome Civil da Parte, do sexo masculino.

Sustenta que é transexual e seu pleito decorre do direito fundamental implícito à
identidade, decorrente dos direitos fundamentais expressos de liberdade, igualdade, privacidade,
intimidade e dignidade da pessoa humana.

Juntou os documentos de pp. 16/26, dos quais, laudo psicológico às pp. 19/20 e
laudo social às pp. 22/24 e relatórios médicos endocrinológico e psiquiátrico, respectivamente
às pp. 63/66 e à p. 67.

Em 05/09/2013, realizada audiência de instrução, com a coleta do depoimento
pessoal da autora e oitiva de testemunha.

Em 08/11/2013, complementação do depoimento pessoal da parte autora e en-
cerramento da instrução. 

2. DO MÉRITO

2.1. DA TRANSEXUALIDADE E DOS REQUISITOS PARA A CIRURGIA DE TRANSGENITA-
LIZAÇÃO

Concluída a instrução, confirmou-se o quadro fático-jurídico delineado na exordial. 
A demanda da autora deve prosperar, pois a permanência de sua identificação civil

em dissonância com a identificação pessoal e social maculam a dignidade humana.

Com efeito, restou demonstrado que a parte autora apresenta Transtorno de
Identidade Sexual (CID F64.0), conforme laudos psicológico e social de pp. 19/20 e pp. 22/24,
respectivamente, e relatórios médicos endocrinológico e psiquiátrico de pp. 63/66 e à p. 67, res-
pectivamente.

Segundo a Classificação Internacional de Doenças, o transexualismo consiste em:
“F64 - Transtornos da identidade sexual:

F64.0 – Transexualismo - Trata-se de um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto.
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Este desejo se acompanha em geral de um sentimento de mal estar ou de inadaptação por referência
a seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um
tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado.”

A Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.955/2010, que trata sobre a cirurgia de transgenitalismo,
estabelece:

“Art. 3º Que a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, aos critérios abaixo enumerados:
1) Desconforto com o sexo anatômico natural;
2) Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio
sexo e ganhar as do sexo oposto;
3) Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por, no mínimo, dois anos;
4) Ausência de outros transtornos mentais.(Onde se lê “Ausência de outros transtornos mentais”, leia-
se “Ausência de transtornos mentais”)”

O indivíduo transexual apresenta inadequação quanto ao sexo biológico, que o faz
modificar sua aparência para o sexo oposto. Ocorre que, após tais modificações, a sensação de
inadequação persiste, como também os constrangimentos, pois se torna perceptível a divergência
com o sexo civil.

A realidade enfrentada pela autora é um descompasso entre o prenome e o sexo
civil em relação ao sexo e nome psicossociais.

Em sede de depoimento pessoal, a autora deixou bem claro que sua condição
decorre de sua própria essência, que sempre apresentou intimamente identidade com o sexo
feminino, demonstrando imenso desprezo a todo e qualquer resquício de masculinidade própria.

Esclareceu que a partir da adolescência passou a ostentar sua verdadeira essência,
adotando postura e aparência feminina, inclusive mediante utilização de medicamentos hormonais
para adequação de aspectos masculinos para femininos.

Fez prova de que continua sob acompanhamento psicológico e endócrino, de que
já se submeteu à implantação de prótese mamária e de que está diligenciando todos os requisitos
exigidos pela Portaria nº 1.955/2010, do Conselho Federal de Medicina para futura cirurgia de
transgenitalização.

Demonstrou conhecimento sobre as técnicas e implicações das intervenções me-
dicamentosas e cirúrgicas a que se submeteu e ainda pretende se submeter e expôs categoricamente
sua inadequação com qualquer elemento que remonte à masculinidade própria.

Nesse tocante, em seu depoimento pessoal declarou que:

é verdadeiramente transexual, pois se sente desconfortável com a sua aparência, não se aceita
ostentando o membro fálico e esse ponto de vista independe de sua atração sexual e a avaliação de
terceira pessoa, e embora não seja possível modificar seu código genético para extirpar o cromossomo
“Y”, almeja firmemente a transgenitalização como forma de ser feliz e ter paz, diante da retirada dos
órgãos sexuais masculinos. Não cogita em hipótese nenhuma desistir da cirurgia. Seu drama envolve
também o fato de aparentar externamente ser do sexo feminino e seus documentos constarem
informações divergentes com esse contexto.

Ocorre que a parte autora ainda não obteve condições financeiras de se submeter
à cirurgia de transgenitalização mesmo que em outro país e, após cumprir todos os requisitos
exigidos pela legislação pátria (pois ainda não completou os 2 anos de acompanhamento médico
e psicossocial), a expectativa é que ainda aguarde aproximadamente 03 (três) anos na fila de
interessados no mesmo procedimento perante o Sistema Único de Saúde - SUS.

Logo, condicionar a alteração do prenome e da designação de sexo à dita cirurgia,
é adiar por longos e dolorosos anos providência passível de implementação imediata. Vejamos.
2.2 DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PRENOME E DESIGNAÇÃO DE SEXO INDE-
PENDENTE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO
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O pedido formulado na exordial e ora reiterado, prescinde de condição ou termo,
decorre como já dito, da obediência ao princípio da dignidade da pessoa humana, expressos nas
vertentes da liberdade, da igualdade, da privacidade e da intimidade de previsão constitucional:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
(...)
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer,
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.
(...)
“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
(grifos acrescidos)”

Portanto, de aplicação imediata.

Ademais, a Lei de Registros Públicos, mesmo redigida antes do texto constitucional,
alberga solução para a demanda autoral, uma vez que estabelece a possibilidade de alteração
excepcional do prenome. 

O art. 58 da Lei nº 6015/73 prevê a substituição do prenome por apelidos públicos
e notórios, além de o parágrafo único do art. 55 Lei 6.015/73, permitir a alteração do prenome
quando sujeitar o portador ao ridículo:

“Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos
notórios. (Redação dada pela Lei nº 9.708, de 1998)

Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou
ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz
competente, ouvido o Ministério Público.(Redação dada pela Lei nº 9.807, de 1999)
Art. 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará adiante do prenome
escolhido o nome do pai, e na falta, o da mãe, se forem conhecidos e não o impedir a condição de ile-
gitimidade, salvo reconhecimento no ato. (Renumerado do art. 56, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo
os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por
escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do Juiz competente”.

Nesse tocante, concluída a instrução, constata-se que o nome pelo qual a parte
autora é socialmente conhecida é Nome social da Parte e, apesar de ser acessível ao homem
médio inferir as chacotas a que o ser humano é submetido em casos como esse, relembremos
as palavras da autora:

É conhecida socialmente como Nome social da Parte em casa, na rua, na faculdade, dentista, médico
e em qualquer situação; Informalmente, seu nome social foi colocado ao lado do nome civil na chamada
da Faculdade; Que é submetida a vexame e constrangimento quando é chamada pelo prenome civil,
sentindo-se “um nada”, como se deixasse de ser uma pessoa humana, pois as pessoas externam o
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pensamento de que ela não seria nem homem, nem mulher. Tal situação lhe causa dor, angústia,
constrangimento, vexame e não há bom humor que a faça superar esses sentimentos; Abstém-se de
participar de atividades que requeiram a confecção de crachá; Enfrenta constrangimento quando vai
carregar a carteira de passagens em transporte público, pois a aparência destoa da identificação civil,
como ocorre quando se submete ao Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM, em que tem que ficar
em uma sala onde só há pessoas com o seu prenome, o que repercute até em seu desempenho; Não
se submete a entrevista de emprego por receio de censuras e para se resguardar de humilhações.

A Declaração firmada pela Coordenação do Curso Superior da Faculdade freqüentada
pela autora, p. 25, informa claramente que a identificação social da requerente se restringe à
chamada dos presentes. Mesmo assim, a demandante ainda enfrenta imensos constrangimentos,
eis que, conforme informou no seu depoimento pessoal, precisa requerer verbalmente ser chamada
pelo Nome social da Parte a cada novo professor ou monitor e essa expectativa e contato impõem
elevado nível de ansiedade durante a aula ou seminário, temendo ser chamada pelo nome civil,
o que demonstra receio de enfrentar preconceito até mesmo em sua turma de faculdade.

Por sua vez, a testemunha declarou que:

a parte requerente, há pelo menos 07 (sete) anos, é reconhecida como mulher e, há pelo menos 02
(dois) anos, é socialmente conhecida como Nome social da Parte e que o nome Nome civil da Parte
é apenas utilizado por exigência de formalidade quanto à identificação civil.

Conforme lecionam DANIELLE FERMIANO DOS SANTOS GRUNEICH e MARIA
FERNANDA GUGELMIN GIRARDI, o transexual:

“nunca será feliz porque cada vez que apresentar seus documentos para buscar um trabalho, ingressar
em qualquer dos níveis de ensino ou comprar um imóvel será lembrado que seu sexo biológico e
jurídico estará em desacordo com seu sexo psicossocial e sua aparência exterior, sendo olhado com
desprezo e repugnância pelos demais” (Artigo “Direitos sociais, transexualidade e princípio da dignidade
da pessoa humana: uma análise interdisciplinar” publicado na página web do IBDFAM).

O ilustre Silvio Venosa observa que “o transexual não redesignado vive em situação
de incerteza, angústia e conflitos o que lhe dificulta, senão impede de exercer as atividades
inerentes aos seres humanos.” (VENOSA, 2003, p. 223)

Nesse mesmo toar, os Tribunais de Justiça pátrios têm decidido:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Pedido realizado por transexual – Inclusão de prenome
feminino no registro civil – Cabimento. A incoincidência da identidade do transexual provoca
desajuste psicológico, não se podendo falar em bem-estar físico, psíquico ou social. Assim,
o direito à adequação do registro é uma garantia à saúde, e a negatividade modificação
afronta imperativo constitucional, revelando severa violação aos direitos humanos. Sentença
reformada. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente
provido. Decisão unânime.(TJSE, Apelação Cível nº 5751/2012, Segunda Câmara Cível, Relator: Des.
Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, julgado em 30/10/2012). (grifos acrescidos)

ALTERAÇÃO DO NOME E AVERBAÇÃO NO REGISTRO CIVIL. TRANSEXUALIDADE. CIRURGIA DE TRANS-
GENITALIZAÇÃO. O fato de o apelante ainda não ter se submetido à cirurgia para a alteração
de sexo não pode constituir óbice ao deferimento do pedido de alteração do nome. Enquanto
fator determinante da identificação e da vinculação de alguém a um determinado grupo
familiar, o nome assume fundamental importância individual e social. Paralelamente a essa
conotação pública, não se pode olvidar que o nome encerra fatores outros, de ordem emi-
nentemente pessoal, na qualidade de direito personalíssimo que constitui atributo da per-
sonalidade. Os direitos fundamentais visam à concretização do princípio da dignidade da
pessoa humana, o qual, atua como uma qualidade inerente, indissociável, de todo e qualquer
ser humano, relacionando-se intrinsecamente com a autonomia, razão e autodeterminação
de cada indivíduo. Fechar os olhos a esta realidade, que é reconhecida pela própria medicina,
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implicaria infração ao princípio da dignidade da pessoa humana, norma esculpida no inciso
III do art. 1º da Constituição Federal, que deve prevalecer à regra da imutabilidade do
prenome. Por maioria, proveram em parte. (TJRS, Apelação Cível nº 70013909874, Sétima Câmara
Cível, Relatora Des. Maria Berenice Dias, julgado em 05 de abril de 2006). (grifos acrescidos);

REGISTRO CIVIL. TRANSEXUALIDADE. PRENOME. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELIDO
PÚBLICO E NOTÓRIO. O fato de o recorrente ser transexual e exteriorizar tal orientação no
plano social, vivendo publicamente como mulher, sendo conhecido por apelido, que constitui
prenome feminino, justifica a pretensão já que o nome registral é compatível com o sexo
masculino. Diante das condições peculiares, nome de registro está em descompasso com
a identidade social, sendo capaz de levar seu usuário à situação vexatória ou de ridículo.
Ademais, tratando-se de um apelido público e notório justificada  está a alteração. Inteligência
dos arts. 56 e 58 da Lei n. 6015/73 e da Lei n. 9708/98. Recurso provido.” (TJRS, Apelação Cível
no 70000585836, Sétima Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado
em 31/05/00). (grifos acrescidos)

Portanto, constata-se que a parte autora satisfaz todos os requisitos necessários
aventados pela doutrina e jurisprudência à matéria em análise, inclusive pelo fato de sua demanda
não gerar prejuízo a terceiro, até porque nunca se casou ou manteve união estável com quem
quer que seja e não tem filhos.

O Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Britto, consignou
em seu voto na ADI nº 4.277/DF, que causa envolvendo a sexualidade humana deve ser vista
como expressão da dignidade humana, ressalvados as hipóteses que causem prejuízos a tercei-
ros:

“33. (omissis) A não ser quando a sexualidade de uma pessoa é manejada para negar a sexualidade
da outra, como sucede, por exemplo, com essa ignominiosa violência a que o Direito apõe o rótulo de
estupro. Ou com o desvario ético-social da pedofilia e do incesto. Ou quando resvalar para a zona
legalmente proibida do concubinato.
34. Óbvio que, nessa altaneira posição de direito fundamental e bem de personalidade, a preferência
sexual se põe como direta emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana” (inciso III do art.
1º da CF), e, assim, poderoso fator de afirmação e elevação pessoal. De auto-estima no mais elevado
ponto da consciência. Auto-estima, de sua parte, a aplainar o mais abrangente caminho da felicidade,
tal como positivamente normada desde a primeira declaração norte-americana de direitos humanos
(Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, de 16 de junho de 1776) e até hoje perpassante das
declarações constitucionais do gênero. Afinal, se as pessoas de preferência heterossexual só podem
se realizar ou ser felizes heterossexualmente, as de preferência homossexual seguem na mesma
toada: só podem se realizar ou ser felizes homossexualmente. Ou “homoafetivamente”, como hoje
em dia mais e mais se fala, talvez para retratar o relevante fato de que o século XXI já se
marca pela preponderância da afetividade sobre a biologicidade. Do afeto sobre o biológico,
este último como realidade tão-somente mecânica ou automática, porque independente
da vontade daquele que é posto no mundo como conseqüência da fecundação de um indi-
vidualizado óvulo por um também individualizado espermatozóide”.(grifos acrescidos)

Embora não se refira a transexualidade, as lições do eminente Ministro enaltecem
os critérios hodiernos a serem observados pelo operador do direito que atua em casos envolvendo
a sexualidade humana.

Certamente, em causas como esta, deve ser reconhecida a prevalência da dignidade
da pessoa humana e do contexto afetivo/emocional, em detrimento de uma realidade estática
que decorre simplesmente da observação do sexo biológico.

Nessa esteira, laborou o Desembargador Ricardo Múcio da Corte Sergipana, no
julgado já citado e ementado, decidindo como segue:
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“(...) Cabe, pois, ao ordenamento jurídico, o papel de garantir ao individuo transexual a sua
plena inserção na sociedade em que vive por meio do respeito sua à identidade sexual,
como um dos aspectos do direito à saúde, mediante autorização judicial para o
procedimento cirúrgico de transgenitalização e a retificação do registro civil com
mudança do prenome ao sexo desejado e mudança da designação do sexo, estes últimos
independentemente da realização da cirurgia. (TJSE, Apelação Cível nº 5751/2012, Segunda
Câmara Cível, Relator: Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, julgado em 30/10/2012).(grifos
acrescidos)

A par de todas essas lições, a Autora clama por dignidade e justiça!

3. DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, pugna pelo julgamento PROCEDENTE dos pedidos autorais,
para o fim de ser alterado o registro civil do requerente quanto ao prenome de Nome civil da
Parte para Nome social da Parte, assim como seja alterado o sexo civil de masculino para FE-
MININO, sem a averbação no assentamento civil, isto é, com expedição de novo registro civil,
nos moldes do que ocorre em caso de adoção.

Aguarda deferimento.
Aracaju, 18 de novembro de 2013.

Alcemara Carmem Borges Marques Melo
Defensora Pública

revista_2014_Layout 1  09/10/2014  23:22  Page 95



96

REVISTA DA DEFENSORIA

•••

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL CÍVEL DO IN-
TERIOR E CRIMINAL DAS COMARCAS DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE
Processo número: 200988701249
Número no RI Origem: 2010900184
CARLOS ANDRE ALMEIDA SANTOS, devidamente qualificado, nos autos do Recurso Inominado,
processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Sergipe,
através do Defensor Público subscritor, apresentar, em contraposição às razões recursais, CONTRA -
RAZõES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, interposto por MULTIBANK S/A, que requer sejam
recebidas, autuadas, e atendidas as formalidades de estilo, remetidas à exame do Excelso Supremo
Tribunal Federal.
Termos em que, pede e espera deferimento.
Aracaju, 25 de agosto de 2010. 
Miguel dos Santos Cerqueira
Defensor Público
OAB-20404/BA 
Origem - TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS CIVEIS E CRIMINAIS DO INTERIOR DO ESTADO DE SER-
GIPE
Processo número: 200988701249
Número no RI Origem: 2010900184

CONTRA-RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
COLENDA TURMA

EMÉRITOS MINISTROS

ANDRE ALMEIDA SANTOS, nos autos do Recurso Inominado acima indicado, por intermédio
da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, através do Defensor Público subscritor, vem, perante Vossa
Excelência, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresentar suasCONTRA-RAZõES
AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, fazendo-o nos termos seguintes:

FUNDAMENTOS DO RECORRENTE

Sob o fundamento de que tanto a sentença monocrática quanto o venerando acórdão recorrido
teriam malferido os dispositivos constitucionais (ART. 5º, Ve LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.),
por ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando da fixação do quantum indenizatório,
se insurge o Recorrente MULTIBANK S/A, contra o venerando acórdão, pretendendo a sua modificação. 
Contudo, a argumentação deduzida pelo Recorrente, os seus fundamentos não devem ser apreciados
e se o forem, devem ser rejeitados.

Destarte, até então em todas as instâncias, os Julgadores souberam avaliar com isenção, através
de sentença e do acórdão proferidos, fizeram a mesma justiça que certamente não faltará no Supremo
Tribunal Federal.

Isso porque o seu derradeiro apelo, fruto de inglória peregrinação, pretende repassar o exame
e a valoração da prova, matéria que encontra no Supremo Tribunal Federal, obstáculo, a rigor, intransferível
(Súmula 279).

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONA-
MENTO EXPLICITO

O recurso extraordinário é tempestivo. Todavia, não merece trânsito.
Com efeito, verifica-se que a insurgência não pode ser conhecida, à míngua de atendimento do requisito
indispensável do prequestionamento, uma vez que os dispositivos indicados não foram apreciados no
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V. Acórdão recorrido, ao qual, também, não foram opostos embargos de declaração.

Efetivamente, os dispositivos constitucionais enfocado pela ora Recorrente (ART. 5º, V e LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.) não foram apreciados pelo r. acórdão recorrido, de modo explícito, como
vem sendo exigido pela Excelsa Corte, faltando, assim, uma condição para o processamento do recurso:
o prequestionamento, viabilizador da instância excepcional. Ora, a jurisprudência da C. Suprema Corte
é pacífica no sentido de que o prequestionamento deve ser explícito, ainda que se trate de questões da
Lei Maior (AgRg 118.412-4-MS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 16/10/87, e Ag. 134.175-1-SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU 11/03/91, pág. 2.330).

Corolário de tudo quanto se expôs é a impossibilidade da admissão do recurso extraordinário,
incidindo, com poder de veto, as Súmulas 282 e 356 do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Não discrepa desse entendimento a melhor doutrina:

“O requisito do prequestionamento, que é da tradição do direito brasileiro em
matéria de recursos aos Tribunais Superiores, está consagrado pelas Súmulas 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal, que eram relativas ao recurso extraordinário,
mas que continuam adequadas ao recurso especial e ao próprio recurso extraordinário.
O prequestionamento refere-se à matéria objeto do recurso e, também, ao fundamento
da interposição. Não é possível, portanto, a apresentação de matéria ou fundamento
novos, por mais relevantes que sejam, que não tenham sido objeto de exame
expresso na decisão recorrida do tribunal a quo. Se necessário, para que a matéria
ou fundamento fiquem prequestionados, a parte pode interpor embargos de
declaração, a fim de eliminar o ponto omisso.” (VICENTE GRECO FILHO, Direito
Processual Civil Brasileiro, SP, Saraiva, 1989, 2º vol., pp. 315 e 316)

Nesse sentido citamos doutrina e jurisprudência abaixo:

“Diz-se prequestionada determinada matéria quando o órgão julgador haja adotado
entendimento explícito a respeito” (RTJ 145/315)” (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor - Theotônio Negrão - 29ª. Edição - SARAIVA - pág 1351)
“Prequestionamento Explícito. A configuração jurídica do prequestionamento –
que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário –
decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do
tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência,
impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão
recorrida. Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros
igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo sob a égide da Constituição
de 1988, tem enfatizado que continua a subsistir a exigência de prequestionamento
em tema de recurso extraordinário, proclamando a necessidade de sua explicita
configuração”. (Ag. 155.188-8 (AgRg), Rel. Min. Celso de Mello). (Agravo Reg. em Agravo
de Instrumento 146.785/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 15.5.98).

Por outro lado, a questão controvertida é de natureza eminentemente fática, e se constitui em
saber acerca de aferição de boa-fé objetiva quando de contratação, sua violação, implicações na inscrição
de nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Matéria essa vedada ao conhecimento do
Colendo Supremo Tribunal Federal, na sede estreita do recurso extraordinário, por sua Súmula de n.º
279. 

Por fim, as ofensas argüidas, se procedentes, ad argumentandum tantum, dar-se iam de forma
reflexa, decorrente de anterior contrariedade às leis infraconstitucionais. Enquanto é sabido que a ofensa
à Constituição que viabiliza o recurso extraordinário é somente a que se dá de forma direta (frontal).
Nesse diapasão citamos doutrina e jurisprudência:

“A ofensa oblíqua da Constituição, inferida de prévia vulneração da lei, não oferece
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trânsito ao recurso extraordinário. O desrespeito ao texto constitucional, que enseja
a interposição do apelo extremo, é aquele direto e frontal, invocado em momento
procedimentalmente adequado” (RTJ 132/455 e STF-RT 674/250).” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor - Theotônio Negrão - 26ª edição - pág. 1325).
“Tem-se violação reflexa à Constituição quando o seu reconhecimento depende de
rever a interpretação dada à norma ordinária pela decisão recorrida, caso em que
é a hierarquia infraconstitucional dessa última que define, para fins recursais, a
natureza da questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa reflexa
ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em questões constitucionais
todas as controvérsias sobre a interpretação da lei ordinária, baralhando as com-
petências repartidas entre o STF e os tribunais superiores e usurpando até a autoridade
definitiva da Justiça dos Estados para a inteligência do direito local” (STF - 1ª Turma.
Ag 134.736-9-SP - Ag.Rg, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21.6.94, negaram provimento,
v.u., DJU 17.2.95, p. 2.747, 1ª col. em).” (Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor, Theotônio Negrão - 27ª edição - pág. 1263).

DA INEXISTENCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NA MATÉRIA CONTROVERSA

Destarte, segundo a melhor doutrina, há critérios inequívocos para a avaliação da repercussão
geral, Lênio Luiz Streck em Comentários à reforma do poder judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2005,
p. 140 2 141, em seus enumerados “pontos de vista”, argumenta que repercussão geral ocorre quando:
I – Do ponto de vista jurídico, visa à proteção dos institutos jurídicos básicos com intuito de a decisão
não gerar perigoso e relevante precedente; II – Do ponto de vista político, tem por objetivo a paz e
harmonia entre os entes soberanos, assim, haverá esta repercussão quando de uma causa pudesse
emergir decisão capaz de influenciar relações com Estados estrangeiros ou Organismos Internacionais;
III – Já do ponto de vista social, far-se-á presente nas ações cujo objeto relaciona, por exemplo, com
o direito à escola, à moradia... IV – Do ponto de vista econômico, ocorrerá, verbi gratia, quando se
discutir o sistema financeiro da habitação ou privatização de serviços públicos.

Destarte, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa. E ainda, “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária
a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal”.

Cumpre ressaltar que o requisito da repercussão geral em nada se assemelha ao antigo requisito
da argüição de relevância, (prevista na antiga Constituição de 1967, artigo 119, III, ‘a’ e ‘d’ combinado
com o parágrafo 1º.).

Deveras, é este o entendimento que extrai do § 1ºdo art. 543-Ado Código de Processo Civil que
assim dispõe, “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa”.

Não basta, portanto, dizer que o tema tem “repercussão geral de caráter jurídico e social”, sendo
ônus exclusivo da parte recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, que há no caso relevância
econômica, política, social ou jurídica.

Destarte, a insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo
Recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da
matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do presente recurso.
Assim, embora tenha o Recorrente mencionado que o acórdão recorrido desrespeita frontalmente
preceitos constitucionais, não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência
constitucional. 

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
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REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE APÓS 3.5.2007.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE COLETA DE
LIXO E LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Repercussão geral da questão constitucional: demonstração insuficiente.
2. Atribuição de efeitos ex nunc: impossibilidade. Precedentes. 3. Imposição de multa de
5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 703.803-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,
DJe 20.2.2009).”Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Apresentação expressa de
preliminar formal e fundamentada sobre repercussão geral no recurso extraordinário.Ne-
cessidade. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 4. Preliminar formal. Hipótese de presunção de existência
da repercussão geral prevista no art. 323, § 1º, do RISTF. Necessidade. Precedente. 5.
Ausência da preliminar formal. Negativa liminar pela Presidência no Recurso extraordinário
e no agravo de instrumento. Possibilidade. Art. 13, V, c, e 327, § 1º, do RISTF. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AI 718.395-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, DJe 14.5.2009).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DO RECURSO. LEI N. 11.418/2006: NORMAS GERAIS APLICÁVEIS A TODOS OS RECURSOS EXTRAOR-
DINÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL IMPLÍCITA: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (AI 703.114-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2009).”AU-
SÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ELEITORAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXTINÇÃO DE RE-
PRESENTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRAZO DECADENCIAL 1. Inobservância ao que
disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de
preliminar formal e fundamentada sobre a repercussão geral, significando a demonstração
da existência de questões constitucionais relevantes sob o ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes, em tópico destacado
na petição de recurso extraordinário. 2. é imprescindível a observância desse requisito
formal mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral prevista no
art. 323, § 1º, do RISTF. O Plenário desta Corte afastou a alegação de repercussão geral
implícita. Precedente. 3. é pacífica a jurisprudência desta Corte ao não admitir, em sede ex-
traordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal. 4. Agravo regimental
desprovido” (AI 716.597-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 14.11.2008 -
grifos nossos).8. Não há, pois, o que prover quanto às alegações dos Recorrentes.9. Pelo
exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de Processo
Civile art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).Publique-se.brasília,
26 de março de 2010.Ministra CÁRMEN LúCIA Relatora

Assim, uma vez que a questão vertente diz respeito a valor arbitrado a título de danos morais,
por suposta ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, princípios aos quais a sua
valoração é em regra atribuída ao Juízo sentenciante, não há se falar em repercussão geral quando,
atentando, para as disposições do 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, na fixação do quantum em
favor da vítima do dano injusto, o Juiz adota critérios norteadores considerando o grau de culpa do
agente e condições econômicas das partes, não há se falar em repercussão geral.

Destarte, na hipótese vertente, a questão controvertida nem mesmo de modo reflexo viola
preceitos intrínsecos ou extrínsecos da Constituição Federal, nem atine a interesse geral da coletividade
ou de uma coletividade como quer fazer ver o Recorrente, logo, reitere-se, inexistente a repercussão
geral pretendida.

jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRAbALHO. AGRAVO REGIMENTAL  ADMIS-
SIbILIDADE RECURSAL. MATéRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXXV E LV,
E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA.
1. Decisão fundamentada, contrária aos interesses da parte, não constitui ofensa
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aos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
possível violação aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório,
do devido processo legal e da prestação jurisdicional configura ofensa reflexa à CF.
3. O Tribunal de origem tratou de matéria processual relativa a pressuposto de ad-
missibilidade de recurso de trabalhista, cuja discussão não rende ensejo ao cabimento
do recurso extraordinário.
4. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela inexistência de repercussão geral
da matéria no RE 598.365/MG, rel. Min. Ayres britto.
5. Agravo regimental improvido. (Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de agravo, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, o Senhor
Ministro Gilmar Mendes e, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 27.04.2010.)

DA IMPOSSIBILIDADE DO  REEXAME DA PROVA

Inequivocamente, o que pretende o recorrente com a interposição do presente recurso, em
última análise, é o reexame da prova, o que é vedado no Recurso Extraordinário, face à SÚMULA 279
DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Neste sentido confira-se a jurisprudência do Pretório Excelso:

EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver ofensa, por via reflexa,
a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela
vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos
do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Falta de prequestionamento dos dispositivos
constitucionais tidos como violados. 5. Reexame de fatos e provas da causa. Im-
possibilidade. Súmula 279. 6. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental
em Agravo de Instrumento Criminal nº 366905 - Pb, 2ª Turma, Rel. Min. NéRI DA
SILVEIRA, j. 13/11/2001, D.J.U. de 19/12/2002, p. 16).
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver ofensa, por via reflexa,
a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela
vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos
do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Inviável reexaminar fatos e provas na instância
extraordinária 5. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento nº 310631 - SP, 2ª Turma, Rel. Min. NéRI DA SILVEIRA, j. 27/11/2001,
D.J.U. de 01/02/2002, p. 89). 

DA IMPROCEDÊNCIA DAS RAZõES

Alternativamente, caso os preclaros Ministros desta Colenda Turma entendam pelo conhecimento
do presente recurso extraordinário, no mérito, deve ser-lhe NEGADO PROVIMENTO mantendo-se
incólume a r. decisão proferida pela Turma Julgadora.

Cumpre ressaltar que, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito determina que se
estabeleça uma correspondência entre o fim a ser alcançado por uma disposição normativa e o meio
empregado, que seja juridicamente a melhor possível.

O principio da razoabilidade, por seu turno, manifesta-se na garantia do devido processo legal,
mas com ela não se confunde. A razoabilidade, como princípio geral de interpretação impede a consumação
de atos, fatos e comportamentos inaceitáveis, uma vez que penetra e constitui uma exigência, não
apenas da garantia do devido processo legal, mas de todos os princípios e garantias constitucionais au-
tonomamente assegurados pela ordem constitucional.

Inexorável que o critério de averiguação da razoabilidade guarda evidente ligação com a questão
da discricionariedade. A razoabilidade é o parâmetro pelo qual se vai aferir se o fundamento da diferenciação
é aceitável e se o fim por ela visado é legítimo.
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Na opinião do mestre CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo,
mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso
do que os integrantes do seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense
a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada
caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem
tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva.” (Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro, 1989, nº 49, pág. 67.
Rio de Janeiro: Forense)

Acerca da questão com a percuciência de sempre, o professor ARAKEN DE ASSIS assim con-
clui:

“Quando a lei, expressamente, não traçar diretrizes para a fixação do valor da in-
denização, a exemplo do que deriva do art. 1.547, parágrafo único, do Cód. Civil,
caberá o arbitramento (art. 1.553), no qual se atenderá, de regra, à dupla finalidade:
compensar a vítima, ou o lesado, e punir o ofensor.
Neste arbitramento, imposto por determinação legal, deverá o órgão judiciário
mostrar prudência e severidade, tolhendo a reiteração de ilícitos análogos.”
(Indenização do Dano Moral , ed. Rio de Janeiro: Forense, nº 236, jun/97.).

Destarte, da análise dos presentes autos, verifica-se que é fato incontroverso que da conduta
do Recorrente, do seu ato comissivo, efetivamente o Recorrido veio a ser vítima de indevida supressão
no fornecimento de energia elétrica, uma vez na reconhecido pagamento realizado em uma das suas
agências, causando-lhe abalo de ordem moral.

Frise-se que a estimativa do valor dos danos morais não se prende, necessariamente, ao pedido
formulado na inicial. Tem o juiz liberdade e discricionariedade para avaliar e sopesar a dor do ofendido,
a fim de propiciar-lhe o adequado conforto material, como forma de compensação, levando-se em conta
o potencial econômico e social da pessoa obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento
danoso.

Assim, no caso vertente, para a fixação do quantum compensatório, inequivocamente foram
sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do
agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem que se houvesse
perdido de vista que a compensação pecuniária visa, também, deveria ensejar o desencorajamento da
prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

Efetivamente, na espécie observou-se um critério fundado na razoabilidade, uma vez a importância
fixada teve por fundamento e parâmetro a compensação aos prejuízos, constrangimentos, dissabores
e transtornos sofridos pela vítima do evento danoso, bem como caráter pedagógico e profilático inibidor,
capaz de evitar novos cometimentos de atos ilícitos pelo Recorrente.

Destarte, na fixação do quantum indenizatório, restou Contemplado o entendimento, das
disposições contidas no art. 5º, inc. XXXV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, bem como da Lei nº
9.099/95 preceitua, em seu art. 6º, que diz que ‘o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar
mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum’.

Nessa esteira, evocamos a lição da Douta Regina Beatriz Tavares da Silva:

“O critério na fixação do quantum indenizatório deve obedecer à proporcionalidade
entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, levando-se em conta o efeito, que será a
prevenção, ou desestímulo. Em suma, a reparação do dano moral deve ter em vista
possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, exercer função
de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a ‘inibir comportamentos anti-
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sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da sociedade’, traduzindo-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita
o comportamento assumido, ou o evento lesivo.” (Código civil comentado, coord. Regina
Beatriz Tavares da Silva. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.819).

, não é o caso na espécie vertente, mas o “enriquecimento” por conta de alguma indenização
mais elevada não significa, de modo algum, “enriquecimento sem causa”ou “indevido”ou muito menos
“ilícito”, o que a moral e o direito repudiam. Ao contrário, quando o ordenamento jurídico prevê e o
Judiciário defere um pleito indenizatório, ainda que oriundo de prejuízo extrapatrimonial, há CAUSA sim,
e absolutamente lícita e devida a estribá-lo. São existentes os fatos (o evento ilícito e danoso = CAUSA
REMOTA) e os fundamentos jurídicos (previsão legal da indenização = CAUSA PRÓXIMA) do pedido.
Assim, se o julgador chegasse à conclusão de que uma indenização “x” seria a mais coerente num caso
concreto (considerados os vários fatores já expostos, dentre eles o porte econômico do ofensor), mesmo
que se pudesse cogitar de que tal quantia poderia ser considerada “enriquecedora” frente às condições
da vítima, ainda assim eventual enriquecimento seria justo e “devido”, pois absolutamente sedimentado
nos vários parâmetros fáticos e jurídicos tomados em consideração pelo aplicador da lei, e não apenas
na situação financeira da vítima.

Destarte, in casu, o valor fixado a título de compensação pecuniária afigura-se ainda pequeno
em face dos danos morais sofridos pela vítima e a importância maior fixada pelo Primeiro Juizado Especial
Cível da Comarca de Nossa Senhora do Socorro, no Estado de Sergipe. Que se manteve incólume, diante
da aceitação do Recorrido acerca da quantificação estabelecida na sentença, vez que não estava assistido
por Advogado ou Defensor Público, até então. 

CONCLUSÃO

Destarte, se pode concluir que o recurso em exame não atende aos pressupostos de admissibilidade
e, quanto ao mérito, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que, a questão sub judice diz respeito à
indenização por danos morais, à fixação do quantum indenizatório, se o foi segundo critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, com seus respectivos sub-princípios, incluindo-se o da equidade.  Decididamente,
quando da prolação da sentença, foram sopesados vários fatores já expostos, dentre eles o porte
econômico do ofensor. Assim, mesmo que se pudesse cogitar de que, quando da fixação do valor da
condenação em parcelas per capita, fixadas na quantia de R$ 6.000,00, (seis mil reais), aludida importância
poderia ser considerada enriquecedora frente às condições da vítima e o caso concreto, ainda assim o
eventual enriquecimento seria justo e devido, pois absolutamente sedimentado nos vários parâmetros
fáticos e jurídicos tomados em consideração pelo aplicador da lei, notadamente o parâmetro da equidade,
sendo, portanto, impertinentes os dispositivos constitucionais enfocados pelo ora Recorrente, art. 5º,
V E LV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, com o objetivo de obter a nulidade do acórdão e reforma da
sentença, razão pela qual requer o Recorrido que seja negado provimento o presente recurso, man-
tendo-se o Acórdão guerreado na sua integridade e, consubstanciando na jurisprudência, decretando-
se a litigância de má-fé do recorrente por ser o presente recurso meramente procrastinatório, com a
conseqüente condenação à multa legal prevista e imposição de astreintes enquanto não cumprir
integralmente o julgado. 

Nestes termos, pede Deferimento.

Aracaju, 25 de agosto de 2010.

Miguel dos Santos Cerqueira
Defensor Público
OAB-20404/BA
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL CÍVEL DO IN-
TERIOR E CRIMINAL DAS COMARCAS DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE
Processo número: 200988701249
Número no RI Origem: 2010900184
CARLOS ANDRE ALMEIDA SANTOS, devidamente qualificado, nos autos do Recurso Inominado,
processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Sergipe,
através do Defensor Público subscritor, apresentar, em contraposição às razões recursais, CONTRA -
RAZõES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, interposto por MULTIBANK S/A, que requer sejam
recebidas, autuadas, e atendidas as formalidades de estilo, remetidas à exame do Excelso Supremo
Tribunal Federal.
Termos em que, pede e espera deferimento.
Aracaju, 25 de agosto de 2010. 
Miguel dos Santos Cerqueira
Defensor Público
OAB-20404/BA 
Origem - TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS CIVEIS E CRIMINAIS DO INTERIOR DO ESTADO DE SER-
GIPE
Processo número: 200988701249
Número no RI Origem: 2010900184

CONTRA-RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
COLENDA TURMA

EMÉRITOS MINISTROS

CARLOS ANDRE ALMEIDA SANTOS, nos autos do Recurso Inominado acima indicado, por
intermédio da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, através do Defensor Público subscritor, vem,
perante Vossa Excelência, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresentar suas
CONTRA-RAZõES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, fazendo-o nos termos seguintes:

FUNDAMENTOS DO RECORRENTE

Sob o fundamento de que tanto a sentença monocrática quanto o venerando acórdão recorrido
teriam malferido os dispositivos constitucionais (ART. 5º, Ve LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.),
por ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando da fixação do quantum indenizatório,
se insurge o Recorrente MULTIBANK S/A, contra o venerando acórdão, pretendendo a sua modificação. 
Contudo, a argumentação deduzida pelo Recorrente, os seus fundamentos não devem ser apreciados
e se o forem, devem ser rejeitados.

Destarte, até então em todas as instâncias, os Julgadores souberam avaliar com isenção, através
de sentença e do acórdão proferidos, fizeram a mesma justiça que certamente não faltará no Supremo
Tribunal Federal.

Isso porque o seu derradeiro apelo, fruto de inglória peregrinação, pretende repassar o exame
e a valoração da prova, matéria que encontra no Supremo Tribunal Federal, obstáculo, a rigor, intransferível
(Súmula 279).

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONA-
MENTO EXPLICITO

O recurso extraordinário é tempestivo. Todavia, não merece trânsito.

Com efeito, verifica-se que a insurgência não pode ser conhecida, à míngua de atendimento do
requisito indispensável do prequestionamento, uma vez que os dispositivos indicados não foram apreciados
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no V. Acórdão recorrido, ao qual, também, não foram opostos embargos de declaração.

Efetivamente, os dispositivos constitucionais enfocado pela ora Recorrente (ART. 5º, V e LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.) não foram apreciados pelo r. acórdão recorrido, de modo explícito, como
vem sendo exigido pela Excelsa Corte, faltando, assim, uma condição para o processamento do recurso:
o prequestionamento, viabilizador da instância excepcional. Ora, a jurisprudência da C. Suprema Corte
é pacífica no sentido de que o prequestionamento deve ser explícito, ainda que se trate de questões da
Lei Maior (AgRg 118.412-4-MS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 16/10/87, e Ag. 134.175-1-SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU 11/03/91, pág. 2.330).

Corolário de tudo quanto se expôs é a impossibilidade da admissão do recurso extraordinário,
incidindo, com poder de veto, as Súmulas 282 e 356 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Não discrepa desse entendimento a melhor doutrina:

“O requisito do prequestionamento, que é da tradição do direito brasileiro em
matéria de recursos aos Tribunais Superiores, está consagrado pelas Súmulas 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal, que eram relativas ao recurso extraordinário,
mas que continuam adequadas ao recurso especial e ao próprio recurso extraordinário.
O prequestionamento refere-se à matéria objeto do recurso e, também, ao fundamento
da interposição. Não é possível, portanto, a apresentação de matéria ou fundamento
novos, por mais relevantes que sejam, que não tenham sido objeto de exame
expresso na decisão recorrida do tribunal a quo. Se necessário, para que a matéria
ou fundamento fiquem prequestionados, a parte pode interpor embargos de
declaração, a fim de eliminar o ponto omisso.” (VICENTE GRECO FILHO, Direito
Processual Civil Brasileiro, SP, Saraiva, 1989, 2º vol., pp. 315 e 316)

Nesse sentido citamos doutrina e jurisprudência abaixo:

“Diz-se prequestionada determinada matéria quando o órgão julgador haja adotado
entendimento explícito a respeito” (RTJ 145/315)” (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor - Theotônio Negrão - 29ª. Edição - SARAIVA - pág 1351)
“Prequestionamento Explícito. A configuração jurídica do prequestionamento –
que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário –
decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do
tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência,
impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão
recorrida. Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros
igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo sob a égide da Constituição
de 1988, tem enfatizado que continua a subsistir a exigência de prequestionamento
em tema de recurso extraordinário, proclamando a necessidade de sua explicita
configuração”. (Ag. 155.188-8 (AgRg), Rel. Min. Celso de Mello). (Agravo Reg. em Agravo
de Instrumento 146.785/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 15.5.98).

Por outro lado, a questão controvertida é de natureza eminentemente fática, e se constitui em saber
acerca de aferição de boa-fé objetiva quando de contratação, sua violação, implicações na inscrição de
nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Matéria essa vedada ao conhecimento do
Colendo Supremo Tribunal Federal, na sede estreita do recurso extraordinário, por sua Súmula de n.º
279. 

fim, as ofensas argüidas, se procedentes, ad argumentandum tantum, dar-se iam de forma
reflexa, decorrente de anterior contrariedade às leis infraconstitucionais. Enquanto é sabido que a ofensa
à Constituição que viabiliza o recurso extraordinário é somente a que se dá de forma direta (frontal).
Nesse diapasão citamos doutrina e jurisprudência:

“A ofensa oblíqua da Constituição, inferida de prévia vulneração da lei, não oferece
trânsito ao recurso extraordinário. O desrespeito ao texto constitucional, que enseja
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a interposição do apelo extremo, é aquele direto e frontal, invocado em momento
procedimentalmente adequado” (RTJ 132/455 e STF-RT 674/250).” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor - Theotônio Negrão - 26ª edição - pág. 1325).
“Tem-se violação reflexa à Constituição quando o seu reconhecimento depende de
rever a interpretação dada à norma ordinária pela decisão recorrida, caso em que
é a hierarquia infraconstitucional dessa última que define, para fins recursais, a
natureza da questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa reflexa
ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em questões constitucionais
todas as controvérsias sobre a interpretação da lei ordinária, baralhando as com-
petências repartidas entre o STF e os tribunais superiores e usurpando até a autoridade
definitiva da Justiça dos Estados para a inteligência do direito local” (STF - 1ª Turma.
Ag 134.736-9-SP - Ag.Rg, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21.6.94, negaram provimento,
v.u., DJU 17.2.95, p. 2.747, 1ª col. em).” (Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor, Theotônio Negrão - 27ª edição - pág. 1263).

 INEXISTENCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NA MATÉRIA CONTROVERSA

Destarte, segundo a melhor doutrina, há critérios inequívocos para a avaliação da repercussão
geral, Lênio Luiz Streck em Comentários à reforma do poder judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2005,
p. 140 2 141, em seus enumerados “pontos de vista”, argumenta que repercussão geral ocorre quando:
I – Do ponto de vista jurídico, visa à proteção dos institutos jurídicos básicos com intuito de a decisão
não gerar perigoso e relevante precedente; II – Do ponto de vista político, tem por objetivo a paz e
harmonia entre os entes soberanos, assim, haverá esta repercussão quando de uma causa pudesse
emergir decisão capaz de influenciar relações com Estados estrangeiros ou Organismos Internacionais;
III – Já do ponto de vista social, far-se-á presente nas ações cujo objeto relaciona, por exemplo, com
o direito à escola, à moradia... IV – Do ponto de vista econômico, ocorrerá, verbi gratia, quando se
discutir o sistema financeiro da habitação ou privatização de serviços públicos.

Destarte, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa. E ainda, “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária
a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal”.

Cumpre ressaltar que o requisito da repercussão geral em nada se assemelha ao antigo requisito
da argüição de relevância, (prevista na antiga Constituição de 1967, artigo 119, III, ‘a’ e ‘d’ combinado
com o parágrafo 1º.).

Deveras, é este o entendimento que extrai do § 1ºdo art. 543-Ado Código de Processo Civil que
assim dispõe, “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa”.

Não basta, portanto, dizer que o tema tem “repercussão geral de caráter jurídico e social”, sendo
ônus exclusivo da parte recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, que há no caso relevância
econômica, política, social ou jurídica.

Destarte, a insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo
Recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da
matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do presente recurso.

Assim, embora tenha o Recorrente mencionado que o acórdão recorrido desrespeita frontalmente
preceitos constitucionais, não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência
constitucional. 

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
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REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE APÓS 3.5.2007.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE COLETA DE
LIXO E LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Repercussão geral da questão constitucional: demonstração insuficiente.
2. Atribuição de efeitos ex nunc: impossibilidade. Precedentes. 3. Imposição de multa de
5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 703.803-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,
DJe 20.2.2009).”Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Apresentação expressa de
preliminar formal e fundamentada sobre repercussão geral no recurso extraordinário.Ne-
cessidade. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 4. Preliminar formal. Hipótese de presunção de existência
da repercussão geral prevista no art. 323, § 1º, do RISTF. Necessidade. Precedente. 5.
Ausência da preliminar formal. Negativa liminar pela Presidência no Recurso extraordinário
e no agravo de instrumento. Possibilidade. Art. 13, V, c, e 327, § 1º, do RISTF. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AI 718.395-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, DJe 14.5.2009).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DO RECURSO. LEI N. 11.418/2006: NORMAS GERAIS APLICÁVEIS A TODOS OS RECURSOS EXTRAOR-
DINÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL IMPLÍCITA: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (AI 703.114-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2009).”AU-
SÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ELEITORAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXTINÇÃO DE RE-
PRESENTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRAZO DECADENCIAL 1. Inobservância ao que
disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de
preliminar formal e fundamentada sobre a repercussão geral, significando a demonstração
da existência de questões constitucionais relevantes sob o ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes, em tópico destacado
na petição de recurso extraordinário. 2. é imprescindível a observância desse requisito
formal mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral prevista no
art. 323, § 1º, do RISTF. O Plenário desta Corte afastou a alegação de repercussão geral
implícita. Precedente. 3. é pacífica a jurisprudência desta Corte ao não admitir, em sede ex-
traordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal. 4. Agravo regimental
desprovido” (AI 716.597-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 14.11.2008 -
grifos nossos).8. Não há, pois, o que prover quanto às alegações dos Recorrentes.9. Pelo
exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de Processo
Civile art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).Publique-se.brasília,
26 de março de 2010.Ministra CÁRMEN LúCIA Relatora

Assim, uma vez que a questão vertente diz respeito a valor arbitrado a título de danos morais,
por suposta ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, princípios aos quais a sua
valoração é em regra atribuída ao Juízo sentenciante, não há se falar em repercussão geral quando,
atentando, para as disposições do 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, na fixação do quantum em
favor da vítima do dano injusto, o Juiz adota critérios norteadores considerando o grau de culpa do
agente e condições econômicas das partes, não há se falar em repercussão geral.

Destarte, na hipótese vertente, a questão controvertida nem mesmo de modo reflexo viola
preceitos intrínsecos ou extrínsecos da Constituição Federal, nem atine a interesse geral da coletividade
ou de uma coletividade como quer fazer ver o Recorrente, logo, reitere-se, inexistente a repercussão
geral pretendida.

Colacionamos jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRAbALHO. AGRAVO REGIMENTAL  ADMIS-
SIbILIDADE RECURSAL. MATéRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXXV E LV,
E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA.
1. Decisão fundamentada, contrária aos interesses da parte, não constitui ofensa
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aos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
possível violação aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório,
do devido processo legal e da prestação jurisdicional configura ofensa reflexa à CF.
3. O Tribunal de origem tratou de matéria processual relativa a pressuposto de ad-
missibilidade de recurso de trabalhista, cuja discussão não rende ensejo ao cabimento
do recurso extraordinário.
4. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela inexistência de repercussão geral
da matéria no RE 598.365/MG, rel. Min. Ayres britto.
5. Agravo regimental improvido. (Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de agravo, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, o Senhor
Ministro Gilmar Mendes e, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 27.04.2010.)

DA IMPOSSIBILIDADE DO  REEXAME DA PROVA

Inequivocamente, o que pretende o recorrente com a interposição do presente recurso, em
última análise, é o reexame da prova, o que é vedado no Recurso Extraordinário, face à SÚMULA 279
DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Neste sentido confira-se a jurisprudência do Pretório Excelso:

EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver ofensa, por via reflexa,
a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela
vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos
do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Falta de prequestionamento dos dispositivos
constitucionais tidos como violados. 5. Reexame de fatos e provas da causa. Im-
possibilidade. Súmula 279. 6. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental
em Agravo de Instrumento Criminal nº 366905 - Pb, 2ª Turma, Rel. Min. NéRI DA
SILVEIRA, j. 13/11/2001, D.J.U. de 19/12/2002, p. 16).
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver ofensa, por via reflexa,
a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela
vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos
do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Inviável reexaminar fatos e provas na instância
extraordinária 5. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento nº 310631 - SP, 2ª Turma, Rel. Min. NéRI DA SILVEIRA, j. 27/11/2001,
D.J.U. de 01/02/2002, p. 89). 

DA IMPROCEDÊNCIA DAS RAZõES

Alternativamente, caso os preclaros Ministros desta Colenda Turma entendam pelo conhecimento
do presente recurso extraordinário, no mérito, deve ser-lhe NEGADO PROVIMENTO mantendo-se
incólume a r. decisão proferida pela Turma Julgadora.

Cumpre ressaltar que, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito determina que se
estabeleça uma correspondência entre o fim a ser alcançado por uma disposição normativa e o meio
empregado, que seja juridicamente a melhor possível.

O principio da razoabilidade, por seu turno, manifesta-se na garantia do devido processo legal,
mas com ela não se confunde. A razoabilidade, como princípio geral de interpretação impede a consumação
de atos, fatos e comportamentos inaceitáveis, uma vez que penetra e constitui uma exigência, não
apenas da garantia do devido processo legal, mas de todos os princípios e garantias constitucionais au-
tonomamente assegurados pela ordem constitucional.

Inexorável que o critério de averiguação da razoabilidade guarda evidente ligação com a questão
da discricionariedade. A razoabilidade é o parâmetro pelo qual se vai aferir se o fundamento da diferenciação
é aceitável e se o fim por ela visado é legítimo.
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Na opinião do mestre CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo,
mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso
do que os integrantes do seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense
a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada
caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem
tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva.” (Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro, 1989, nº 49, pág. 67.
Rio de Janeiro: Forense)

Acerca da questão com a percuciência de sempre, o professor ARAKEN DE ASSIS assim con-
clui:

“Quando a lei, expressamente, não traçar diretrizes para a fixação do valor da in-
denização, a exemplo do que deriva do art. 1.547, parágrafo único, do Cód. Civil,
caberá o arbitramento (art. 1.553), no qual se atenderá, de regra, à dupla finalidade:
compensar a vítima, ou o lesado, e punir o ofensor.
Neste arbitramento, imposto por determinação legal, deverá o órgão judiciário
mostrar prudência e severidade, tolhendo a reiteração de ilícitos análogos.”
(Indenização do Dano Moral , ed. Rio de Janeiro: Forense, nº 236, jun/97.).

Destarte, da análise dos presentes autos, verifica-se que é fato incontroverso que da conduta
do Recorrente, do seu ato comissivo, efetivamente o Recorrido veio a ser vítima de indevida supressão
no fornecimento de energia elétrica, uma vez na reconhecido pagamento realizado em uma das suas
agências, causando-lhe abalo de ordem moral.

Frise-se que a estimativa do valor dos danos morais não se prende, necessariamente, ao pedido
formulado na inicial. Tem o juiz liberdade e discricionariedade para avaliar e sopesar a dor do ofendido,
a fim de propiciar-lhe o adequado conforto material, como forma de compensação, levando-se em conta
o potencial econômico e social da pessoa obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento
danoso.

Assim, no caso vertente, para a fixação do quantum compensatório, inequivocamente foram
sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do
agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem que se houvesse
perdido de vista que a compensação pecuniária visa, também, deveria ensejar o desencorajamento da
prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

Efetivamente, na espécie observou-se um critério fundado na razoabilidade, uma vez a importância
fixada teve por fundamento e parâmetro a compensação aos prejuízos, constrangimentos, dissabores
e transtornos sofridos pela vítima do evento danoso, bem como caráter pedagógico e profilático inibidor,
capaz de evitar novos cometimentos de atos ilícitos pelo Recorrente.

Destarte, na fixação do quantum indenizatório, restou Contemplado o entendimento, das
disposições contidas no art. 5º, inc. XXXV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, bem como da Lei nº
9.099/95 preceitua, em seu art. 6º, que diz que ‘o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar
mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum’.

Nessa esteira, evocamos a lição da Douta Regina Beatriz Tavares da Silva:

“O critério na fixação do quantum indenizatório deve obedecer à proporcionalidade
entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, levando-se em conta o efeito, que será a
prevenção, ou desestímulo. Em suma, a reparação do dano moral deve ter em vista
possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, exercer função
de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a ‘inibir comportamentos anti-
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sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da sociedade’, traduzindo-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita
o comportamento assumido, ou o evento lesivo.” (Código civil comentado, coord. Regina
Beatriz Tavares da Silva. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.819).

Destarte, não é o caso na espécie vertente, mas o “enriquecimento” por conta de alguma
indenização mais elevada não significa, de modo algum, “enriquecimento sem causa” ou “indevido” ou
muito menos “ilícito”, o que a moral e o direito repudiam. Ao contrário, quando o ordenamento jurídico
prevê e o Judiciário defere um pleito indenizatório, ainda que oriundo de prejuízo extrapatrimonial, há
CAUSA sim, e absolutamente lícita e devida a estribá-lo. São existentes os fatos (o evento ilícito e danoso
= CAUSA REMOTA) e os fundamentos jurídicos (previsão legal da indenização = CAUSA PRÓXIMA) do
pedido. Assim, se o julgador chegasse à conclusão de que uma indenização “x” seria a mais coerente
num caso concreto (considerados os vários fatores já expostos, dentre eles o porte econômico do ofensor),
mesmo que se pudesse cogitar de que tal quantia poderia ser considerada “enriquecedora” frente às
condições da vítima, ainda assim eventual enriquecimento seria justo e “devido”, pois absolutamente
sedimentado nos vários parâmetros fáticos e jurídicos tomados em consideração pelo aplicador da lei,
e não apenas na situação financeira da vítima.

Destarte, in casu, o valor fixado a título de compensação pecuniária afigura-se ainda pequeno
em face dos danos morais sofridos pela vítima e a importância maior fixada pelo Primeiro Juizado Especial
Cível da Comarca de Nossa Senhora do Socorro, no Estado de Sergipe. Que se manteve incólume, diante
da aceitação do Recorrido acerca da quantificação estabelecida na sentença, vez que não estava assistido
por Advogado ou Defensor Público, até então. 

CONCLUSÃO

Destarte, se pode concluir que o recurso em exame não atende aos pressupostos de admissibilidade
e, quanto ao mérito, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que, a questão sub judice diz respeito à
indenização por danos morais, à fixação do quantum indenizatório, se o foi segundo critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, com seus respectivos sub-princípios, incluindo-se o da equidade.  Decididamente,
quando da prolação da sentença, foram sopesados vários fatores já expostos, dentre eles o porte
econômico do ofensor. Assim, mesmo que se pudesse cogitar de que, quando da fixação do valor da
condenação em parcelas per capita, fixadas na quantia de R$ 6.000,00, (seis mil reais), aludida importância
poderia ser considerada enriquecedora frente às condições da vítima e o caso concreto, ainda assim o
eventual enriquecimento seria justo e devido, pois absolutamente sedimentado nos vários parâmetros
fáticos e jurídicos tomados em consideração pelo aplicador da lei, notadamente o parâmetro da equidade,
sendo, portanto, impertinentes os dispositivos constitucionais enfocados pelo ora Recorrente, art. 5º,
V E LV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, com o objetivo de obter a nulidade do acórdão e reforma da
sentença, razão pela qual requer o Recorrido que seja negado provimento o presente recurso, man-
tendo-se o Acórdão guerreado na sua integridade e, consubstanciando na jurisprudência, decretando-
se a litigância de má-fé do recorrente por ser o presente recurso meramente procrastinatório, com a
conseqüente condenação à multa legal prevista e imposição de astreintes enquanto não cumprir
integralmente o julgado. 

Nestes termos, pede Deferimento.

Aracaju, 25 de agosto de 2010.

Miguel dos Santos Cerqueira
Defensor Público
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RESUMO
O ativismo judicial remonta a jurisprudência norte-americana e foi em primeiro momento de

natureza conservadora, invertendo-se, então, a partir da década de 50, quando a Suprema Corte norte-
americana produziu jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais. No Brasil, a
ampliação de atuação do Poder Judiciário foi favorecida pela Constituição de 1988 que, ao incorporar
direitos e princípios fundamentais, configurou um Estado Democrático de Direito. Tem assim, a atividade
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judicial no Brasil, sido considerada o exercício de um poder estatal que retira sua legitimidade diretamente
da Constituição Federal sem, portanto, ofender o Princípio da Separação de Poderes. Com a proliferação
dos direitos fundamentais nas modernas Constituições e a definição de que tais direitos são princípios
que podem colidir em casos específicos, torna-se uma exigência social a máxima aplicação de cada um
dos direitos fundamentais. A judicialização significa que algumas questões de grande repercussão política
ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais,
quais sejam, o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Essa ampliação do raio do Poder Judiciário não
representa qualquer incompatibilidade com um regime político democrático, haja vista as decisões dos
tribunais terem necessariamente o caráter de decisões de princípio.  Logo, os valores positivados na
Constituição devem servir como guia de toda a atuação jurisdicional, principalmente na indispensável
missão de tutelar os direitos. 

Palavras-chave: Tripartição de Poderes. Ativismo Judicial. Direitos Fundamentais.

ABSTRACT

The judicial activism dates back to American jurisprudence and was at first, inherently conservative,
inverting, then, from the 50s, when the U.S. Supreme Court produced progressive jurisprudence on
fundamental rights. In Brazil, the expansion of judicial power was enhanced by the 1988 Constitution,
which incorporate the fundamental rights and principles, set up a democratic state. It has thus legal
activity in Brazil was considered the exercise of state power that draws its legitimacy directly from the
Constitution, not therefore offend the Principle of Separation of Powers. With the proliferation of fundamental
rights in modern constitutions and the definition of such rights are principles that can collide in specific
cases, it becomes a social requirement maximum application of each of the fundamental rights.
Judicialization means that some issues of great social or political repercussions are being decided by the
judiciary bodies, and not by traditional political bodies, namely the National Congress and the Executive
Branch. This expansion of the radius of the Judiciary poses no conflict with a democratic political regime;
given the decisions of the courts necessarily have the character of decisions of principle. Thus, the values   
positivized the Constitution should serve as guide all the court action, especially in the vital mission of
safeguarding rights.

Keywords: Tripartition of Powers. Judicial Activism. Fundamental Rights.

INTRODUÇÃO

A presente monografia disserta sobre o Ativismo Judicial, sua importância para a garantia dos
direitos fundamentais, expondo a necessária observação de limites ao Poder Judiciário quando da sua
atuação. 

O ativismo judicial remonta à jurisprudência norte-americana. Foi em primeiro momento de
natureza conservadora, invertendo-se, então, a situação a partir da década de 50, quando a Suprema
Corte produziu jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais.

Em épocas diferentes e em várias partes do mundo, cortes constitucionais ou supremas cortes
se destacavam como protagonistas de decisões envolvendo questões públicas ou escolhas morais em
temas de grande controvérsia na sociedade.

No Brasil, a ampliação de atuação do Poder Judiciário foi favorecida pela Constituição de 1988
que, ao incorporar direitos e princípios fundamentais, configurou um Estado Democrático de Direito,
viabilizando uma ação judicial que recorre a procedimentos interpretativos de legitimação de aspirações
sociais. Tem assim, a atividade judicial no Brasil, sido considerada o exercício de um poder estatal que
retira sua legitimidade diretamente da Constituição Federal sem, portanto, ofender o Princípio da
Separação de Poderes. 

Pode então haver exceção a esse postulado da separação dos poderes? Pode e há. Com a
proliferação dos direitos fundamentais nas modernas Constituições e a definição de que tais direitos são
princípios, podendo, portanto, colidir em casos específicos, torna-se uma exigência social a máxima
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aplicação de cada um dos direitos fundamentais. De tal modo que uma nova concepção de poderes faz-
se necessária. 

A judicialização significa que algumas questões de grande repercussão política ou social estão
sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário e não pelas instâncias políticas tradicionais, quais sejam,o
Congresso Nacional e o Poder Executivo.

Essa ampliação do raio do Poder Judiciário não representa qualquer incompatibilidade com um
regime político democrático, haja vista as decisões dos tribunais terem necessariamente o caráter de
decisões de princípio.  Destarte, todo fundamento de atuação do Magistrado passa a ser justificado não
mais pela separação de poderes, mas sim pela proteção dos direitos fundamentais previstos na Lei Maior.

Logo, os valores positivados na Constituição devem servir como guia de toda a atuação jurisdicional,
invertendo-se o eixo, antes legalista, para uma compreensão constitucional de toda a atuação pública,
principalmente na indispensável missão de tutelar os direitos. 

Dentre os objetivos desse trabalho estão presentes discorrer sobre o Ativismo Judicial e demonstrar
a importância do Poder Judiciário enquanto guardião da Constituição, portanto garantidor dos direitos
fundamentais constitucionalizados.

Para a elaboração dessa monografia foi realizada pesquisa e revisão bibliográfica utilizando-se
de obras de autores renomados com conhecimento vasto na área de estudo, tais como Luis Roberto
Barroso, Thomas Bustamante, José Afonso da Silva, Robert Alexy, dentre outros. 

Foi escrita em 05 (cinco) capítulos assim distribuídos: Capítulo I: Origens históricas do ativismo
judicial e o Princípio da tripartição de poderes; Capítulo II: Judicialização da vida; Capítulo III: Ativismo
judicial como garantidor dos direitos fundamentais; Capítulo IV: Limites ao ativismo judicial; Capítulo
V: Ativismo judicial no Brasil. Importantes decisões do STF.   

1. ORIGENS HISTÓRICAS DO ATIVISMO JUDICIAL E O PRINCÍPIO DA TRIPARTI-
ÇÃO DE PODERES

O ativismo judicial remonta à jurisprudência norte-americana. Foi o ativismo, em primeiro
momento, de natureza conservadora. A situação se inverteu a partir da década de 50, quando a Suprema
Corte produziu jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais.18

Foi uma expressão firmada nos Estados Unidos e empregada como rótulo para qualificar a atuação
da Suprema Corte quando presidida por Earl Warren19, entre 1954 e 1969. A partir daí a expressão
ativismo judicial assumiu, nos Estados Unidos, uma conotação negativa, depreciativa, equiparada ao
exercício impróprio do poder judicial. Entretanto, depurada dessa crítica ideológica, a ideia de ativismo
judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores
e fins constitucionais.20

Remonta assim ao controle judicial da Suprema Corte norte-americana sobre os atos do Executivo
e do Legislativo, passando a designar um complexo de condutas ativas por parte da magistratura, que
vão desde a interpretação da lei até a produção de provas de ofício.21omplexo de condutas ativas por
parte da magistratura, que vsobre os atos do Executivo e do Legislativo, passando a designar um complexo
de condutas ativas por parte da magistratura, que vão desde a interpretação da lei até a produção de
provas de ofício. 

Em diversas partes do mundo, em épocas diferentes, cortes constitucionais ou supremas cortes

18 Barroso, Luis Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_ar-
tigo/art20090130-01pdf>. Acesso em 10 mai 2012. 
19 Earl Warren foi governador da Califórnia entre 1943 e 1953 e Presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de 1953 à 1964. 
20 Barroso, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Direito e política no Brasil contemporâneo. In: FELLE, E (Org.)
et alii. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 232 e 233. 
21 Carvalho, L. G. Grandinetti Castanho. Constituição e ativismo judicial: uma perspectiva interdisciplinar. In: Coutinho, E ((Org.) et. alii.
Constituição e ativismo judicial. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2011. P. 272
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se destacavam como protagonistas de decisões envolvendo questões públicas ou escolhas morais em
temas controvertidos na sociedade.

A expansão da ação judicial é marca fundamental das sociedades democráticas contemporâneas
e o protagonismo do Poder Judiciário pode ser observado tanto nos Estados Unidos como na Europa.22

No Brasil, a ampliação do controle normativo do Poder Judiciário foi favorecida pela Constituição
de 1988, que, ao incorporar direitos e princípios fundamentais, configurou um Estado Democrático de
Direito, viabilizando uma ação judicial que recorre a procedimentos interpretativos de legitimação de
aspirações sociais.23

O fenômeno assumiu proporção ainda maior, em razão da constitucionalização abrangente e
analítica e do sistema de controle de constitucionalidade vigente entre nós, em que é amplo o acesso
ao Supremo Tribunal Federal por via de ações diretas. Quase todas as questões de relevância política,
social ou moral foram discutidas ou já estão postas em sede judicial, especialmente perante o STF.24

Princípio da Tripartição de Poderes

Primeiramente, devemos rememorar que o poder é ontologicamente uno, destarte, indivisível,
há, portanto, uma imprecisão terminológica no termo Tripartição de Poderes, pois o que há na verdade
é uma divisão funcional – função como tarefa, como atividade. Desse modo o que existe verdadeiramente
é uma repartição das atividades estatais em três órgãos.25

O ideário renascentista, a crise do Estado Absolutista, sua transição para o Estado de Direito
propiciaram as bases fundamentais para a sedimentação da noção de um exercício do poder compartilhado
entre três órgãos distintos, que logo é alçada ao posto central das cartas de direitos que começavam a
surgir.26

A separação dos poderes passou a ser a única garantia que possuía de que a burguesia tinha
que o poder do soberano não seria mais absoluto e seus direitos seriam protegidos por leis elaboradas
com a participação de representantes deles. Assim, podemos infirmar que a separação de poderes foi
a primeira a assegurar a primazia dos direitos dos posteriormente conhecidos direitos individuais.27

A necessidade de separação de poderes está prevista no artigo 1628 da declaração de direitos do
homem e do cidadão, que podemos considerar como documento fundacional básico do novo modelo.

Referido princípio permeia todas as previsões legislativas. No Brasil está previsto inclusive na
nossa primeira carta política imperial de 1824, só que de forma bastante peculiar, pois não preconiza
uma tripartição, mas uma quadripartição em decorrência de um poder centralizador nas mãos do
imperador, o poder moderador.29

A repartição das funções essenciais do Estado entre órgãos diferenciados é fundamental para a
defesa dos interesses da coletividade, pois uma repartição funcional impede o acúmulo de poder nas
mãos de um tirano, além de ser tal princípio uma das colunas mestras do direito constitucional.30

22 Cittadino, Gisele. Poder Judiciário, ativismo judiciário e democracia. Disponível
em<http://www.revistaalceu.com.puc.via.br/media/alxeu_n9_cittadino.pdf>.  Acesso em 10 mai 2012.  
23 Cittadino. Ibid. 
24 Barroso, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Direito e política no Brasil contemporâneo. In: FELLE, E (Org.)
et alii. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 230, 231
25 Ribeiro, Isabela Lessa de Azevedo. Ativismo Judicial: o papel dos juízes num paradigma constitucionalmente adequado. Disponível
em:<http://www.unicamp.br>. Acess0 em 03 ago 2012. 
26 Ribeiro. Ibid. 
27 Ribeiro, Isabela Lessa de Azevedo. Ativismo Judicial: o papel dos juízes num paradigma constitucionalmente adequado. Disponível
em:<http://www.unicamp.br>. Acess0 em 03 ago 2012
28 A Declaração dos direitos do homem e do cidadão foi aprovada no dia 26 de agosto de 1789, na França. Artigo 16: “Toda sociedade
que não assegura a garantia dos direitos, nem determina a separação dos poderes, não tem Constituição”.
29 Ribeiro, Isabela Lessa de Azevedo. Ativismo Judicial: o papel dos juízes num paradigma constitucionalmente adequado. Disponível
em:<http://www.unicamp.br>. Acesso em 03 ago 2012. 
30 Ribeiro. Ibid. 
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O princípio da separação de poderes impõe o convívio harmonioso entre os órgãos da soberania
nacional, atuando como um expressivo meio de contenção dos excessos, que se praticados por qualquer
dos poderes, culminam por submeter os demais, à vontade preponderante de um deles apenas.

O modelo clássico de separação de poderes, na esteira das propostas originárias de Montesquieu
e Madison, alicerçou-se em um paradigma liberal do direito, pelo qual ao Judiciário caberia apenas revelar
o direito.31

A preocupação inicial de Montesquieu era impedir que a mesma pessoa ou o mesmo grupo
ocupasse mais de um poder, e não a simples pretensão contemporânea de separação entre as diversas
funções do Estado.32

Ao distribuir tais atribuições aos três Poderes, a soberania popular, expressada na Constituinte,
estabeleceu funções distintas para órgãos distintos. O constituinte atribuiu ao legislativo a tarefa de
elaboração das leis, ao executivo o dever de aplicar essas normas obrigatórias e ao judiciário a tarefa
de dirimir os conflitos, através do processo e de acordo com o estabelecido na legislação. Nas palavras
de Celso de Mello: “Para dizer uma obviedade, Executivo executa, Legislativo legisla e Judiciário julga”.33

Todavia, a partir desse modelo inicial, passou-se a outro, que não estabelecia funções puras e
típicas a cada um dos departamentos estatais, mas a eles cometia também funções atípicas, de modo
que uns controlassem os outros, sem que qualquer um deles pudesse chegar a uma posição de hegemonia
dentro do Estado. Daí que surgiu o sistema de freios e contrapesos.34

A Constituição de 1988 inaugurou, política e juridicamente, um Estado Democrático de Direito.
A Carta Magna surgiu como fruto do combate ao autoritarismo com o objetivo de debelar o centralismo
e igualar os poderes, impedindo que um deles tivesse uma atuação política e juridicamente superior a
outro. 

Destarte, estabeleceu uma igualdade absoluta entre os poderes do Estado, eliminando aquela
ordem jurídica que dava prevalência ao Poder Executivo. Passou assim, a ser o Judiciário o intérprete
oficial e exclusivo da Constituição para todas as questões, inclusive as políticas. Esta parece ter sido a
vontade do constituinte brasileiro em 1988, de maneira que o STF é, efetivamente, o guardião da Cons-
tituição.35

A atividade judicial no Brasil, desse modo, tem sido considerada o exercício de um poder estatal
que retira sua legitimidade diretamente da Constituição Federal, sem, portanto, ofender o Princípio da
Separação de Poderes.36

Com a proliferação dos direitos fundamentais nas modernas Constituições e a definição de que
eles são princípios que podem colidir em casos específicos, sendo uma exigência social a máxima aplicação
de cada um dos direitos fundamentais, uma nova concepção de poderes é necessária.37

Pode então, haver exceção a esse postulado da separação dos poderes? Pode e há. Tanto é assim
que, em matéria legislativa, o Poder Executivo, por meio do Presidente da República, pode editar medidas
provisórias com força de lei. 

31 Paula, Daniel Giotti. Ainda existe separação de Barroso, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial:poderes? A in-
vasão da política pelo direito no contexto do ativismo judicial e da judicialização da política. In: FELLE, E (Org.) et alii. As novas faces do
ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 273 
32 Paula. Ibid. P. 275
33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 27.931. Voto do Ministro Celso de Mello. Disponível em
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 15 mai 2012.  
34 Paula. Op. Cit. P. 275
35 Appio, Eduardo. Direito das minorias; Prefácio Luiz Guilherme Marinoni. SãoPaulo: Revista dos Tribunais, 2008. P. 287
36 Appio. Ibid. P. 275
37 Paula, Daniel Giotti. Ainda existe separação de Barroso, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial:poderes? A in-
vasão da política pelo direito no contexto do ativismo judicial e da judicialização da política. In: FELLE, E (Org.) et alii. As novas faces do
ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 273

revista_2014_Layout 1  09/10/2014  23:22  Page 116



117

REVISTA DA DEFENSORIA

Outra hipótese sempre lembrada de exercício atípico de função estatal é a do processo e julgamento
do Presidente da República e de algumas outras autoridades pela prática de crime de responsabilidade,
atividade essa da competência do Senado Federal, nos termos do artigo 52, incisos I e II, da Constituição
de 1988. Com efeito, trata-se do exercício da função jurisdicional pelo Senado. 38

O princípio da separação de Poderes envolve uma articulação entre os órgãos e as funções do
Estado. Importante frisar que se está a cuidar da separação entre as estruturas orgânicas que exercem
o poder estatal em razão de um critério funcional, não havendo, pois, que se falar em quebra da unidade
do poder do Estado39. 

A Lei Maior deverá ser interpretada de modo compatível com o postulado da separação de poderes,
em ordem a evitar exegeses que estabeleçam a preponderância institucional de um dos Poderes do
Estado sobre os demais. 40

Historicamente, o Judiciário foi tradicionalmente associado a um poder inerte, que apenas
reproduzia o conteúdo previsto na lei. Sua função seria de mero tradutor do texto jurídico, afastando
qualquer tipo de subjetividade ou papel proativo na realização do direito. No cenário contemporâneo,
o que se observa é a transformação de “Poder mudo a Terceiro Gigante”41. Cada vez mais o judiciário
tem sido o lugar de onde surgem decisões e políticas significativas na efetivação de direitos e implementação
de políticas públicas.  

O modelo clássico de separação de poderes tem aplicação mitigada hoje em dia por um primeiro
aspecto, qual seja, o Brasil passou de um Estado de Direito para um Estado Democrático de Direito, no
qual aos princípios constitucionais se conferiu aplicação direta e imediata.42

2. JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA

A judicialização significa que algumas questões de grande repercussão política ou social estão
sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso
Nacional e o Poder Executivo.43

A primeira grande causa da judicialização foi a redemocratização do país, que teve como ponto
culminante a promulgação da Constituição de 1988. O Poder Judiciário passou a ter um verdadeiro poder
político, capaz de fazer valer a Constituição e as leis, inclusive em confronto com outros poderes. “A re-
democratização fortaleceu e expandiu o Poder Judiciário, bem como aumentou a demanda por justiça
na sociedade brasileira”.44

A constitucionalização abrangente, que trouxe para a Constituição várias matérias que antes
eram deixadas a cargo da legislação ordinária, foi a segunda grande causa da judicialização. A terceira
e última causa da judicialização é o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, um dos mais
abrangentes do mundo. 

Importante frisar que o Supremo Tribunal Federal foi provocado a se manifestar e o fez nos limites
dos pedidos formulados. Não se pode imputar aos Ministros do STF a ambição ou a pretensão de criar
um modelo juriscêntrico.  A judicialização não decorreu de uma opção ideológica ou metodológica da
Corte. “Limitou-se ela a cumprir, de modo estrito, o seu papel constitucional, em conformidade com o

38 Ramos, Elival da Silva. Ativismo Judicial: Parâmetros Dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. P 156.
39 Idem. P 115
40 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 27.931. Voto do Ministro Celso de Mello. Disponível em
<http://www.stf.jus.br>. Acessado em 15 de maio de 2012 às 12h05m.  
41 Asensi, Felipe Dutra. Algo está mudando no horizonte de direito? Pós-positivismo e judicialização da política e das relações sociais. In:
FELLE, E (Org.) et alii. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 212
42 Paula. Op. cit. P. 308
43 Barroso, Luis Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_ar-
tigo/art20090130-01pdf>. Acesso em mai 2012. 
44 Barroso. Ibid. 
45 Barroso, Luis Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_ar-
tigo/art20090130-01pdf>. Acesso em mai 2012.
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desenho institucional vigente”.45

De acordo com Tassinari, é o Judiciário “ambiente de maior procura [...], que passou também
a ser caracterizado como locusde concretização dos direitos previstos mas não cumpridos pelos demais
Poderes”.46

Essa visão é também compartilhada pela doutrina cuja orientação, no tema, tem sempre ressaltado,
que o Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a
integridade e a supremacia da Constituição, desempenha de maneira plenamente legítima, as atribuições
que lhe conferiu a própria Carta Constitucional.

A existência de controvérsia jurídica imbuída de relevo constitucional legitima o exercício da
Suprema Corte e sua atividade de controle, “não pode ser considerada um gesto de indevida interferência
jurisdicional na esfera orgânica do Poder Legislativo”.47

A ideia de ativismo judicial tem sido comumente atrelada à disposição dos tribunais em conhecer,
apreciar e formular juízos sobre questões cuja análise encontrava-se até então reservada às esferas
legislativa e executiva. Nesse sentido, o Black Law`sDictionary48 define o ativismo judicial como:

Uma filosofia de construção da decisão judicial em que juízes permitem que suas opiniões pessoais
sobre as políticas públicas, entre outros fatores, orientem suas decisões, usualmente sugerindo que
os aderentes desta filosofia tendem a encontrar violações constitucionais e estão propensos a ignorar
os precedentes jurispridenciais.49

Na definição mencionada, observa-se que o ativismo judicial é concebido como um ato judicial
volitivo por meio do qual a magistratura assume um protagonismo que, na clássica concepção montesquiana,
não lhe seria possível, vez que sua função estaria limitada à tarefa de emprestar voz à lei, ou seja, de
ser nada mais do que a “boca da lei”50. Destarte, em sede de ativismo judicial, a judicatura, por meio
de suas decisões, interferiria nas diferentes dimensões da política pública.51

Práticas de ativismo judicial moderadamente desempenhada pela Corte Suprema em momentos
excepcionais tornam-se uma necessidade institucional quando os órgãos do Poder Público se omitem
ou retardam, excessivamente, o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos, não devendo, nestes
casos, o Poder Judiciário se reduzir a uma posição de pura passividade.52

Se ativismo há é porque não mais cabe ao juiz ser tão somente “a boca da lei”, mas porque ele
deve ser “a boca da Constituição” e por ela orientar suas ações. O ativismo judicial se traduziria por uma
maior participação da Corte em temas classicamente restritos às esferas executiva e legislativa, sempre
sob o argumento da concretização constitucional.53

A crescente busca, no Poder Judiciário, pela concretização de direitos individuais e/ou coletivos
também representa uma forma de participação no processo político. Se a independência institucional
do Poder Judiciário tem como contrapartida a sua passividade, os tribunais estão mais abertos ao cidadão
que as demais instituições políticas e não podem deixar de dar alguma resposta às demandas que lhes
são apresentadas. 54

Essa ampliação do raio do Poder Judiciário não representa qualquer incompatibilidade com um
regime político democrático. Haja vista as decisões dos tribunais – especialmente em face de conflitos

46 TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. P. 39
47 Barroso, Luis Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Disponível em:<http://www.migalhas.com.br/arquivo_ar-
tigo/art20090130-01pdf>. Acesso em mai 2012. 
48 Dicionário de Direito Preto conhecido por suas claras e precisas definições legais, precisão e clareza, tornando-o o mais citado dicio-
nário jurídico na impressão. 
49 FragaleFilho, Roberto. Ativismo judicial e sujeitos coletivos: A ação das associações de magistrados. In: Coutinho, E (Org.) et alii.
Constituição e Ativismo Judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. P. 360. 
50 A conclusão a que se chega é queeste (o juiz) apenas declara o que está previamente prescrito na lei, ou seja, sua atuação émera-
mente declaratória, não possuindo poderes, ou competência, para executar as decisões, sob pena, segundo Montesquieu.
51 Fragale. Op. Cit. 
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entre direitos fundamentais – terem necessariamente o caráter de decisões de princípio.  

As decisões de princípio proferidas pelas Supremas Cortes não podem ser equiparadas a emissões
de juízos que ponderam objetivos, valores e bens coletivos, pois, uma vez que normas e princípios
constitucionais são vinculantes e não especialmente proferidos, a interpretação constitucional deve
decidir qual pretensão e qual conduta são corretas em um determinado conflito e não como equilibrar
interesses ou relacionar valores. 

É especificamente do fato de que são autores e destinatários do ordenamento normativo que
decorre, portanto, o direito dos cidadãos de tomar parte na interpretação da Constituição, ampliando
aquilo que Peter Häberle55 designa como “comunidade de intérpretes da Constituição”. 56

Quando os outros Poderes Estatais, no exercício de suas funções típicas não seguem os comandos
constitucionais, deve obrigatoriamente o Poder Judiciário, quando chamado pra tal, analisar os atos e
em caso de desconformidade com a Carta Magna, restabelecer os valores constitucionais.57

Nesse contexto, a judicialização constitui um fato inelutável, uma circunstância decorrente do desenho
institucional vigente, e não uma opção política do Judiciário. Juízes e tribunais, uma vez provocados,
pela via processual adequada, não tem a alternativa de se pronunciarem ou não sobre a questão.58

Na categoria de ativismo mediante imposição de condutas ou de abstenções, restritivamente
em matéria de políticas públicas, o exemplo mais notório é o da distribuição de medicamentos e
determinação de terapias mediante decisão judicial. Nas Justiças estadual e federal em todo o país, mul-
tiplicam-se decisões que condenam a União, o Estado ou o Município – por vezes os três solidariamente
– a custear medicamentos e terapias que não constam das listas e protocolos do Ministério da Saúde
ou das Secretarias Estaduais e municipais. 

No que se refere ao Congresso Nacional, nos últimos anos, uma persistente crise de
representatividade, legitimidade e funcionalidade no âmbito do Poder Legislativo tem alimentado a
expansão do Poder Judiciário, em nome da Constituição, com a prolação de decisões que suprem omissões
e, até mesmo, inovam na ordem jurídica, com caráter normativo abstrato. 

O fenômeno tem uma face positiva: o Judiciário está atendendo a demandas da sociedade que
não puderam ser satisfeitas pelo parlamento. O aspecto negativo é que ele demonstra as dificuldades
enfrentadas pelo Poder Legislativo e Executivo. 

O Poder Judiciário deve assumir o papel de legislador negativo quando se fizer necessário e de
efetivo determinador de políticas públicas, que assegurem a realização dos direitos fundamentais quando
os órgãos competentes forem omissos, sob pena de não se cumprir materialmente o princípio demo-
crático.59

52 Fragale Filho, Roberto. Ativismo judicial e sujeitos coletivos: A ação das associações de magistrados. In: Coutinho, E (Org.) et alii.
Constituição e Ativismo Judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. P. 361. 
53 Fragale Filho, Roberto. Ativismo judicial e sujeitos coletivos: A ação das associações de magistrados. In: Coutinho, E (Org.) et alii.
Constituição e Ativismo Judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. P. 361.
54 Cittadino, Gisele. Poder Judiciário, ativismo judiciário e democracia. Disponível
em<http://www.revistaalceu.com.puc.via.br/media/alxeu_n9_cittadino.pdf>.  Acesso em 10 mai 2012. Peter Häberlenascido em 13 de
maio, 1934, em Göppingen , Baden-Württemberg. Um estudioso jurídico alemão, especializado em direito constitucional.
55 Apud Cittadino, Gisele. Poder Judiciário, ativismo judiciário e democracia. Disponível em
<http://www.revistaalceu.com.puc.via.br/media/alxeu_n9_cittadino.pdf>. Acesso em 10 mai 2012. 
56 Sampaio Jr, José Herval. Ativismo judicial: autoritarismo ou cumprimento dos deveres constitucionais. In: Fellet, E (Org.) et alii. As
novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podvm, 2011. P. 407 
57 Barroso, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Direito e política no Brasil contemporâneo. In: Fellet, E (Org.) et
alii. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 231 e 232
59 Sampaio Jr. Op. Cit. P. 416
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3. ATIVISMO JUDICIAL COMO GARANTIDOR DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
Elival da Silva Ramos entende o ativismo judicial como:

O exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio ordenamento que
incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas
[...] e controvérsias jurídicas de natureza objetiva [...]60

Data vênia, o ativismo judicial é realidade inafastável da sociedade contemporânea pós-moderna
. As transformações do contexto histórico do Estado de Direito para Estado Democrático de Direito, a
grande complexidade das relações jurídico-sociais, a quebra de paradigmas constitucionais devido a
força normativa da Constituição, dentre outros, retratam alguns fatores que conduziram a ampliação
da atividade Jurisdicional.

Segundo Clara Cardoso, faz-se mister “[...] a necessidade de intervenção do Poder Judiciário
com o intuito de conter os abusos e as omissões dos Poderes Legislativo e Executivo, e realizar a justiça
social”.61

Na medida em que cada cidadão abre mão de parcela de sua liberdade e confere ao Estado a
missão de zelar pelo bem-estar e segurança de todos, este tem a obrigação de fazê-lo. A inanição do
Estado configura desrespeito ao sacrifício dos sujeitos. Nas Palavras Pessoa e Oliveira: “Desse modo,
fica evidente a responsabilidade do Judiciário em fazer valer a vontade constitucional, compelindo o
Estado a sair da inércia e adimplir os direitos que porventura estiverem sendo desatendidos”.62

A judicialização ocorre quando uma norma constitucional permite que dela se deduza uma
pretensão, subjetiva ou objetiva. Ao juiz cabe dela conhecer, decidindo a matéria. A judicialização é um
fato, uma circunstância do modelo institucional brasileiro. Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha
de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance.63

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com
maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes.64

O inverso do ativismo é a autocontenção judicial, conduta pela qual o Judiciário procura reduzir
sua interferência nas ações dos outros Poderes. Até o advento da Constituição de 1988, essa era a
evidente linha de atuação do Judiciário Brasileiro.

A principal diferença metodológica entre o ativismo e a autocontenção está que, em princípio,
o ativismo judicial procura extrair o máximo do texto constitucional, sem, contudo, invadir o campo da
criação livre do Direito. A autocontenção, por sua vez, restringe o espaço de incidência da Constituição
em favor das instâncias políticas.65

Estamos em um Estado Democrático de Direito e, se outrora o Juiz ficava limitado à busca de
soluções para os conflitos que se desenrolavam no espaço privado, em que o uso da lei era privilegiado,
no Estado Democrático de Direito sua atuação é outra, passando a julgar conforme os critérios de justiça
plasmados na Constituição.66

Todo fundamento de atuação do Magistrado passa a ser justificado não mais pela separação de

60 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial: Parâmetros Dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. P 129
61 MACHADO, Clara Cardoso. O neoconstitucionalismo e a alicação imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas. Evocati
Revista nº 23 de 08/11/2007. Disponível em www.evocati.com.br. 
62  PESSOA, Flavia Moreira Guimarães; OLIVEIRA, Victor Lisboa. Segurança e controle judicial de políticas públicas. Evocati Revista nº
52 de 24/04/2010. Disponível em www.evocati.com.br. 
63 Barroso, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Direito e política no Brasil contemporâneo. In: Fellet, E (Org.) et
alii. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 234
64 Barroso, Luis Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_ar-
tigo/art20090130-01pdf>. Acesso em 10 mai 2012. 
65 Barroso. Ibid.
66 Oliveira Neto, Francisco José Rodrigues. O poder judiciário em um Estado periférico: os direitos fundamentais como parâmetro decisó-
rio. In: Coutinho, E (Org.) et. Alii. Constituição e ativismo judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. P. 132
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poderes, mas sim pela proteção dos direitos fundamentais previstos na Lei Maior, na qual as normas
constitucionais foram alçadas à condição de dispositivos supremo-fundantes de toda ordem jurídica
pátria. 67 68

O ativismo judicial são etapas necessárias e indispensáveis para a concretização de direitos
previstos na Constituição. É preciso assumir as atuais turbulências e reconhecer que é mesmo o Judiciário,
inexoravelmente, o protagonista sobre o qual recaem as demandas sociais. De modo que, está o Poder
Judiciário atendendo a demandas na sociedade que não foram satisfeitas pelo parlamento, em temas
como greve no serviço público, eliminação do nepotismo ou regras eleitorais.69 70

Segundo Barroso,71 três objeções podem ser opostas à Judicialização e, sobretudo, ao ativismo
judicial no Brasil: “Riscos para a legitimidade democrática, risco da politização da justiça e a capacidade
institucional judiciária e seus limites”.

Riscos para a legitimidade democrática – os membros do Poder Judiciário não são agentes
públicos eleitos. Assim, onde estaria sua legitimidade para invalidar decisões daqueles que exercem
mandato popular, que foram escolhidos pelo povo? Há duas justificativas: uma de natureza normativa
e outra filosófica. 

O fundamento normativo decorre, simplesmente, do fato de que a Constituição Federal atribui
expressamente esse poder ao Judiciário e, especialmente, ao Supremo Tribunal Federal. Ao fazer valer
a Constituição e as leis, estão concretizando decisões que foram tomadas pelo constituinte originário ou
pelo legislador, ou seja, pelos representantes do povo. 

A justificativa filosófica para a jurisdição constitucional e para a atuação do Judiciário na vida
institucional é um pouco mais sofisticada, em que pese ainda assim fácil de compreender. Constitucionalismo
significa poder limitado e respeito aos direitos fundamentais. Já democracia significa soberania popular,
governo do povo. Entre democracia e constitucionalismo, entre vontade e razão, entre direitos fundamentais
e governo da maioria, podem surgir situações de tensão e de conflitos aparentes. 

Por essa razão, a Constituição Federal deve desempenhar dois grandes papéis. Um deles é o de
estabelecer as regras do jogo democrático, assegurando a participação política intensa. Porém, a
democracia não se resume ao princípio majoritário. “Aí está o segundo grande papel de uma Constituição:
proteger valores e direitos fundamentais, mesmo que contra a vontade circunstancial de quem tem mais
votos”72

Destarte, o interprete final da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Seu papel é velar pelas
regras do jogo democrático e pelos direitos fundamentais, funcionando como um fórum de princípios
e de razão pública. 

A jurisdição constitucional bem exercida é antes uma garantia para democracia do que um risco. Só
atuam, legitimamente, quando sejam capazes de fundamentar racionalmente suas decisões, com
base na Constituição.73

Risco de politização da justiça – em uma cultura pós-positivista, o Direito se aproxima da
Ética, tornando-se instrumento da legitimidade, da justiça e da realização da dignidade da pessoa
humana. 

57 Oliveira Neto. Ibid.
68 Maia, Daniel Rocha. A problemática da eficácia das normas constitucionais. Disponível em: <http://www.esmarn.tjrn.jus.br>. Acesso
em 27 ago 2012.  
69 Carvalho, L. G. Grandinetti Castanho. Constituição e ativismo judicial. Uma perspectiva interdisciplinar. In: Coutinho, E (Org.) et. Alii.
Constituição e ativismo judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. P. 273
70 Maia. Op. Cit. 
71 Barroso, Luis Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_ar-
tigo/art20090130-01pdf>. Acesso em 10 mai 2012. 
72 Barroso, Luis Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_ar-
tigo/art20090130-01pdf>. Acesso em 10 mai 2012. 
73 Barroso. ibid
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Direito é política no sentido de que (I) sua criação é produto da vontade da maioria, que se
manifesta na Constituição e nas leis; (II) sua aplicação não é dissociada da realidade política; (III) juízes
não são seres sem memória e sem desejos e, consequentemente, sua subjetividade há de interferir
com os juízos de valor que formula. 

Direito não é política no sentido de admitir escolhas livres, tendenciosas ou partidarizadas. Mesmo
nas situações que, em tese, comportam mais de uma solução plausível, o juiz deverá buscar a que seja
mais correta, mais justa, à luz dos elementos do caso concreto. 

A capacidade institucional do Judiciário e seus limites – capacidade institucional engloba
a determinação de qual Poder está mais habilitado a produzir a melhor decisão em determinada matéria.
Formalmente, os membros do Poder Judiciário sempre conservarão a sua competência para o
pronunciamento definitivo. O Judiciário quase sempre pode, mas nem sempre deve interferir. “Ter uma
avaliação criteriosa da própria capacidade institucional e optar por não exercer o poder, em autolimitação
espontânea, antes eleva do que diminui”. 74

O ativismo judicial restou, explicitamente defendido, pelo Ministro Celso de Mello em discurso
proferido na posse do Ministro Gilmar Mendes na presidência da Corte em abril de 2008, quando 

: 
Nem se censure eventual ativismo judicial exercido por esta Suprema Corte, especialmente porque,
dentre as inúmeras causas que justificam esse comportamento afirmativo do Poder Judiciário, de que
resulta uma positiva criação jurisprudencial do direito, inclui-se a necessidade de fazer prevalecer a
primazia da Constituição da República, muitas vezes transgredida e desrespeitada por pura, simples
e conveniente omissão dos poderes públicos.

Não se pode esperar que somente a Administração Pública e os órgãos do Poder Legislativo
concretizem os direitos fundamentais. Pode ser que, na defesa de um chamado interesse público
“secundário” ou de interesses meramente pessoais e egoísticos, deixem eles de cumprir deveres
constitucionais de concretização de direitos da coletividade, surgindo o Judiciário como a instância
concretizadora dos direitos fundamentais, em situação de nítida persecução do interesse público.75

A missão de tutela dos direitos fundamentais, em nosso ordenamento jurídico, é do Poder
Judiciário. Desse modo, para que a democracia se materialize, a atuação judicial firme e balizada na
Constituição é indispensável. Assim, quando os outros Poderes, no exercício de suas funções típicas,
não obedecem aos comandos constitucionais, deve necessariamente o Poder Judiciário, quando chamado
para tal, analisar os atos e em caso de desconformidade com a Carta Magna, restabelecer os valores
constitucionais postos.76

Esta é a grande função de um tribunal constitucional, do Supremo Tribunal Federal, no caso
brasileiro: proteger e promover os direitos fundamentais, bem como resguardar as regras do jogo
democrático. “Eventual atuação contramajoritária do Judiciário em defesa dos elementos essenciais da
Constituição se dará a favor e não contra a democracia”.77

A garantia dos direitos fundamentais é o ponto principal de atuação do Juiz, não podendo ele
ceder nem mesmo diante da maioria, já que seu compromisso é com a defesa do texto constitucional.78

74 Barroso, Luis Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_ar-
tigo/art20090130-01pdf>. Acesso em 10 mai 2012.  
75 Paula, Daniel Giotti. Uma leitura crítica sobre o ativismo e a judicialização da política. In: Fellet, E (Org.) et alii. As novas faces do ati-
vismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 23
76 Sampaio Jr, José Herval. Ativismo judicial: autoritarismo ou cumprimento dos deveres constitucionais. In: Fellet, E (Org.) et alii. As
novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podvm, 2011. P. 406 e 407
77 Barroso, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. In: Fellet, E (Org.)et.
alii. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 238
78 Oliveira Neto, Francisco José Rodrigues. O poder judiciário em um Estado periférico: os direitos fundamentais como parâmetro decisó-
rio. In: Coutinho, E (Org.) et alii. Constituição e ativismo judicial. Rio de Janeiro: lumen juris, 2011. P. 134
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4. LIMITES AO ATIVISMO JUDICIAL

Primeiramente, é preciso lembrar que é função do Poder Judiciário no Estado Democrático proteger
conferir efetividade às normas constitucionais, através da interpretação constitucional, das leis e dos
atos administrativos. De modo que, em caso de inobservância dos preceitos da Constituição, bem como
de omissão total ou parcial do Executivo ou do Legislativo, o Poder Judiciário estará legitimado a intervir
para preservar a supremacia constitucional.

Todavia, a intervenção do Judiciário não deve substituir a competência do Executivo ou do
Legislativo, mas apenas controlar a constitucionalidade de suas ações, dirimir conflitos por meio da
interpretação e argumentação racional, com vistas a garantir a democracia e proteger direitos funda-
mentais.79

O papel da Corte é velar para que se respeitem os procedimentos democráticos para a formação
da opinião e da vontade políticas, em que todos possam intervir, sem assumir ela mesma o papel de
legislador político.

Como limite substancial, não pode o Poder Judiciário realizar políticas públicas, escolhendo quais
as prioridades de governo ou legislando de um modo genérico. Não se podem permitir conclusões que
conduzam ao toque meritório nas esferas de suas atribuições.80

Outro limite bem evidente diz respeito aos próprios balizamentos constitucionais. O Judiciário,
em que pese sua competência ampla, não pode ser arbitrário e decidir sem qualquer tipo de parâmetro,
pois a ideia de um poder absoluto e sem limites não encontra guarida em um sistema democrático como
o brasileiro. 

De maneira que os juízes não podem, de modo algum, transpor os limites naturais de sua
atividade, sob pena de afronta direta à Carta Magna, o que se caracteriza antidemocrático e despótico. 

A prudência e o bom senso devem guiar toda essa nova concepção da atividade jurisdicional, [...]
não pode o Poder Judiciário suprimir um dos princípios mais caros de nossa Constituição, qual seja
o da soberania popular, [...].81

A atividade jurisdicional baseada nos pilares constitucionais se compatibiliza com o princípio
democrático, para tanto deve o magistrado sempre ter a preocupação de materializar o direito material
pleiteado em análise contínua e paralela aos valores constitucionais. Tudo para que os direitos e garantias
fundamentais dos cidadãos sejam respeitados por todas as autoridades públicas e se isso está sendo
compreendido como ativismo judicial, temos que ser ativistas na acepção da palavra.82

Os valores positivados na Constituição devem servir como guia de toda a atuação jurisdicional,
invertendo-se o eixo, antes legalista, para uma compreensão constitucional de toda a atuação pública,
principalmente na indispensável missão de tutelar os direitos.83

Alguns fatores devem influir sobre o juiz diante de um caso concreto: responsabilidade política,
capacidade institucional, interesse egoístico, proteção de minorias, repercussão da decisão. Todos devem
ser considerados e devidamente sopesados para que se possa tomar a decisão de segundo grau.84

Destarte, se as minorias são prejudicadas pelo processo democrático tradicional, os juízes devem

79 MACHADO, Clara Cardoso. O neoconstitucionalismo e a alicação imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas. Evocati
Revista nº 23 de 08/11/2007. Disponível em www.evocati.com.br. 
80 Sampaio Jr, José Herval. Ativismo judicial: autoritarismo ou cumprimento dos deveres constitucionais. In: Fellet, E (Org.) et alii. As
novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podvm, 2011. P. 413
81 Sampaio Jr. Ibid. p. 415
82 Sampaio Jr. Op. cit. P. 427
83 Sampaio Jr, José Herval. Ativismo judicial: autoritarismo ou cumprimento dos deveres constitucionais. In: Fellet, E (Org.) et alii. As
novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 404
84 Pires, Thiago Magalhães. Pós-positivismo sem trauma: o possível e o indesejável no reencontro do direito com a moral. In: Fellet, E
(Org.) et alii. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 68
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reforçar as bases do sistema democrático, garantindo que os direitos políticos sejam exercidos por todos
em sua mais ampla extensão. Nesse particular, Hamilton e Madison usavam o termo “minoria” para se
referir a um único grupo social, o dos economicamente mais fortes. Hoje, quando se refere à “minoria”,
designam-se grupos socialmente pouco favorecidos, como imigrantes, minorias religiosas e homossexuais.85

86

Há duas funções para as quais o Poder Judiciário está adequadamente preparado e legitimamente
investido: a proteção judicial dos direitos fundamentais e a tutela jurisdicional das minorias que se
constituem na base da democracia constitucional. Quando não estiverem em jogo os direitos fundamentais
ou os procedimentos democráticos, juízes e tribunais devem acatar as escolhas legítimas feitas pelo
legislador, assim como ser deferentes com o exercício razoável de discricionariedade pelo administrador,
abstendo-se de sobrepor-lhes sua própria valoração política.87 88

A verdade é que o próprio Judiciário encontra seus meios para escapar de uma decisão que não
atenda ao consenso que se espera e não correr o risco de decidir sem que a sociedade o respeite.89

O fato de a última palavra acerca da interpretação da Constituição ser do Judiciário não o transforma
no único – nem no principal – foro de debate e de reconhecimento da vontade constitucional a cada
tempo. A jurisdição constitucional não deve suprimir nem oprimir a voz das ruas, o movimento social,
os canais de expressão da sociedade. Nunca é demais lembrar que o poder emana do povo, não dos
juízes.90

Portanto, limites como o respeito à discricionariedade de meios, aos princípios e às regras
constitucionais, a necessidade de utilização da técnica da ponderação na colisão de princípios, são alguns
direcionamentos que devem ser observados pelo Poder Judiciário a fim de não transformar a atividade
legítima de garantia da supremacia constitucional em arbítrio.91

À crítica doutrinária incumbe o papel de auxiliar o Poder Judiciário a encontrar o equilíbrio entre
a ousadia e criatividade, imprescindíveis à tarefa de concretização de uma Constituição social-democrática,
e a observância dos limites à adequada interpretação do texto constitucional que se pretende ver
transformado em realidade.92

ATIVISMOS NO BRASIL. IMPORTANTES DECISõES DO STF 93

ADPF 54 – Aborto de Feto Anencéfalo
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – LIMINAR –
ATUAÇÃO INDIVIDUAL – ARTIGOS 21, INCISOS IV E V DO REGIMENTO INTERNO E 5º , §
1º DA LEI 9.882/99.
LIBERDADE – AUTONOMIA DA VONTADE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SAÚDE –
GRAVIDEZ – INTERRUPÇÃO – FETO ANENCÉFALO.

Na presente ADPF, foi requerida a declaração de inconstitucionalidade, com eficácia para todos

85 Appio, Eduardo. Direito das minorias: prefácio Luiz Guilherme Marinoni. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. P. 278 
86 Paula, Daniel Giotti. Ainda existe separação de poderes? A invasão da política pelo direito no contexto do ativismo judicial e da judicia-
lização da política. In: Fellet, E (Org.) et alii. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 277
87 Appio. Op.cit. p. 382
88 Barroso, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. In: Fellet, E (Org.)
et alii. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 239
89 Paula, Daniel Giotti. Ainda existe separação de poderes? A invasão da política pelo direito no contexto do ativismo judicial e da judicia-
lização da política. In: Fellet, E (Org.) et alii. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 288
90 Barroso, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. In: Fellet, E (Org.) et
alii. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 230
91 MACHADO, Clara Cardoso. O neoconstitucionalismo e a alicação imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas. Evocati
Revista nº 23 de 08/11/2007. Disponível em www.evocati.com.br. 
92 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial: Parâmetros Dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. P 274
93 As anotações acerca das decisões do STF foram retiradas dos votos dos Ministros relatores das respectivas ações. Disponíveis em:
<http://www.stf.jus.br>.

revista_2014_Layout 1  09/10/2014  23:22  Page 124



125

REVISTA DA DEFENSORIA

e efeito vinculante, da interpretação dos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II do Código Penal94 (De-
creto-Lei nº 2.848/40), que impeça a antecipação terapêutica do parto, na hipótese de gravidez de feto
anencéfalo, previamente diagnosticada por profissional habilitado. Pretendia-se o reconhecimento do
direito da gestante de submeter-se ao citado procedimento sem estar compelida a apresentar autorização
judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado.

O tema ora analisado envolve a dignidade humana, o usufruto da vida, a liberdade, a
autodeterminação, a saúde e o reconhecimento pleno de direitos individuais, particularmente, os direitos
sexuais e reprodutivos de milhares de mulheres. No caso, não há colisão real entre direitos fundamentais,
apenas conflito aparente.

Na verdade, a questão posta sob julgamento é única: saber se a tipificação penal da interrupção
da gravidez de feto anencéfalo coaduna-se com a Constituição, notadamente com os preceitos que
garantem o Estado laico, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e a proteção da autonomia,
da liberdade, da privacidade e da saúde.  

É sabido que o feto anencéfalo apresenta-se gravemente deficiente no plano neurológico. Fal-
tam-lhe as funções que dependem do córtex e dos hemisférios cerebrais. Faltam, portanto, não apenas
os fenômenos da vida psíquica, mas também a sensibilidade, a mobilidade, a integração de quase todas
as funções corpóreas. O feto anencefálico não desfruta de nenhuma função superior do sistema nervoso
central responsável pela consciência, cognição, vida relacional, comunicação, afetividade e emotividade.

Apesar da falta de previsão expressa no Código Penal de 1940, parece lógico que o feto sem po-
tencialidade de vida não pode ser tutelado pelo tipo penal que protege a vida. No ponto, são extremamente
pertinentes as palavras de Padre Antônio Vieira:

O tempo e as coisas não param. Os avanços alcançados pela sociedade são progressivos. Inconcebível,
no campo do pensar, é a estagnação. Inconcebível é o misoneísmo, ou seja, a aversão, sem justificativa,
ao que é novo. 95

A manutenção compulsória da gravidez de feto anencéfalo, causa graves danos à saúde psíquica
de toda a família, mas sobretudo, da mulher. Em uma gestação do feto anencéfalo, na maioria das vezes,
reinam sentimentos mórbidos de dor, angústia, tristeza, desespero, dada a certeza do óbito. O sofrimento
dessas mulheres pode ser tão grande que estudiosos do tema classificam como tortura o ato estatal de
compelir a mulher a prosseguir na gravidez de feto anencéfalo.

Ao Estado não é correto intrometer-se. A este compete tão somente se desincumbir do dever
de informar e prestar apoio médico e psicológico à paciente, antes e depois da decisão, seja ela qual for. 

Não se trata de impor a antecipação do parto do feto anencéfalo. De modo algum. O que a
arguente pretende é que se assegure a cada mulher o direito de viver as suas escolhas, os seus valores,
as suas crenças. O que está em questão é o direito da mulher de autodeterminar-se, de escolher, de
agir de acordo com sua vontade num caso de absoluta inviabilidade de vida extrauterina.

94 Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento
Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque:
Pena - detenção, de um a três anos.
Aborto provocado por terceiro
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o
consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:
Aborto necessário
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando
incapaz, de seu representante legal.
95 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental n. 54. Voto do Ministro Marco Aurélio. Disponí-
vel em <http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012. 
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Estão em jogo, finalmente, a privacidade, a autonomia e a dignidade humana dessas mulheres.
Hão de ser respeitadas tanto as que optem por prosseguir com a gravidez, ou não, por decidirem inter-
rompê-la, para pôr fim ou, ao menos, minimizar um estado de sofrimento. Afinal, não se coaduna com
o princípio da proporcionalidade proteger apenas um dos seres da relação, qual seja o feto anencéfalo. 

A imposição estatal da manutenção de gravidez cujo resultado final será irremediavelmente a
morte do feto vai de encontro aos princípios basilares do sistema constitucional, mais precisamente à
dignidade da pessoa humana, à liberdade, à autodeterminação, à saúde, ao direito de privacidade, ao
reconhecimento pleno dos direitos sexuais e reprodutivos de milhares de mulheres.

Se alguns setores da sociedade acham moralmente reprovável a antecipação terapêutica da
gravidez de fetos anencéfalos, é necessário relembrar que essa crença não deve e nem pode conduzir
à incriminação de eventual conduta das mulheres que optarem em não levar a gravidez a termo. O
Estado brasileiro é laico e ações de cunho tão somente imorais não merecem a glosa do Direito Penal.

Atuar com sapiência e justiça, calcados na Constituição da República e desprovidos de qualquer dogma
ou paradigma moral e religioso, obriga-nos a garantir, sim, o direito da mulher de manifestar-se
livremente, sem o temor de tornar-se ré em eventual ação por crime de aborto.96

No caso, ainda que se conceba o direito à vida do feto anencéfalo, tal direito cederia, em juízo
de ponderação, em prol dos direitos à dignidade da pessoa humana, à liberdade sexual, à autonomia,
à privacidade, à integridade física, psicológica e moral e à saúde, previstos, respectivamente, nos artigos
1º, inciso III, 5º, cabeça e incisos II, III e X, e 6º, cabeça, da Carta da República.

ADI 3.510 – Uso de Células Tronco

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo então Procurador-Geral da
República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles, tendo por alvo o artigo 5º da Lei Federal nº 11.105 (“Lei da Bios-
segurança”), de 24 de março de 2005. Artigo assim integralmente redigido:

Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células tronco embrionárias,
obtidas de embriões humanos, produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo pro-
cedimento, atendidas as seguintes condições:

I – sejam embriões inviáveis; ou
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei,

ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados
a partir da data de congelamento.

§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.
§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com cé-

lulas-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos
respectivos comitês de ética em pesquisa.

§ 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua
prática implica o crime tipificado no art.15 da Lei n. 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. 

O autor da ação argumentava que os dispositivos impugnados contrariavam a inviolabilidade do
direito à vida, “porque o embrião humano é vida humana, e faz ruir fundamento maior do Estado
democrático de direito, que radica na preservação da dignidade da pessoa humana”

A presente ação direta de inconstitucionalidade foi proposta para se contrapor a todos os dispositivos
do art. 5º Lei Federal nº. 11.105, de 24 de março de 2005, popularizada como “Lei de Biossegurança”.

Nas palavras do Ministro Marco Aurélio, então relator da ADI 3.510, o dispositivo em análise: 

Trata-se de um conjunto normativo que parte do pressuposto da intrínseca dignidade de toda forma

96 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental n. 54. Voto do Ministro Marco Aurélio. Disponí-
vel em <http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012.  
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de vida humana, ou que tenha potencialidade para tanto, ainda que assumida ou configurada do lado
de fora do corpo feminino. O que se encontra no art. 5º da Lei de Biossegurança é todo um bem
concatenado bloco normativo que favorece a propulsão de linhas de pesquisa científica das supostas
propriedades terapêuticas de células extraídas dessa heterodoxa realidade que é o embrião humano
in vitro.

O art.2º do Código Civil Brasileiro preleciona literis: “A personalidade civil da pessoa começa do
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. Donde a
interpretação de que é preciso vida pós-parto para o ganho de uma personalidade perante o Direito 

De acordo com José Afonso da Silva97: 

Vida, no texto constitucional (art. 5º, caput), não será considerada apenas no seu sentido biológico
de incessante auto-atividade funcional, peculiar à matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica
mais compreensiva (...).

Numa dimensão biográfica, está se referindo ao indivíduo já empírica ou numericamente agregado
à espécie animal-humana; isto é, já contabilizável como efetiva unidade ou exteriorizada parcela do
gênero humano. Indivíduo, então, perceptível a olho nu e que tem sua história de vida incontornavelmente
interativa, logo sujeito capaz de adquirir direitos, o que só é possível a partir do nascimento com vida. 

A nossa Carta Magna não diz quando começa vida humana, desta feita, não dispõe a Lei Maior
sobre nenhuma das formas de vida humana pré-natal. Quando fala da “dignidade da pessoa humana”
(inciso III do art. 1º), quando se reporta a “direitos da pessoa humana” (alínea b do inciso VII do art.
34), “livre exercício dos direitos [...] individuais” (inciso III do art. 85) e até dos “direitos e garantias
individuais” como cláusula pétrea (inciso IV do § 4º do art. 60), está falando de direitos e garantias do
indivíduo-pessoa. Gente. Alguém.

Numa primeira análise, é de se concluir que a Constituição Federal não faz de todo e qualquer
estágio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta
pessoa, dotada de compostura física ou natural. E como se trata de uma Constituição “que sobre o início
da vida humana é de um silêncio de morte”98, a questão não está especificamente em se determinar o
início da vida do homo sapiens, mas em saber que aspectos ou momentos dessa vida estão validamente
protegidos pelo Direito infraconstitucional e em que medida.

Sucede que a dignidade da pessoa humana é princípio tão relevante para a nossa Constituição
que admite transbordamentos. Transcendência ou irradiação para alcançar, já no plano das leis infra-
constitucionais, a proteção de tudo que se revele como o próprio início e continuidade de um processo
que deságue, justamente, no indivíduo-pessoa.

Não se nega que o início da vida humana só pode coincidir com o preciso instante da fecundação
de um óvulo feminino por um espermatozoide masculino, no entanto, os embriões a que ela se refere
são aqueles derivados de uma fertilização que se obtém sem o conúbio ou acasalamento humano. Fora
da relação sexual. Do lado externo do corpo da mulher, então, e do lado de dentro de provetas ou tubos
de ensaio, ou seja, “Fertilização in vitro”.

A Lei de Biossegurança apresenta entre os seus requisitos a expressa autorização do casal
produtor do espermatozoide e do óvulo fecundado. De modo que não se cuida de interromper gravidez
humana, “pois assim como nenhuma mulher se acha “mais ou menos grávida”, também assim nenhum
espécime feminino engravida à distância”99.

Se é legítimo recorrer o casal a processos de assistida procriação humana in vitro, se encontra

97 Em curso de Direito Constitucional Positivo. 20ed, Malheiros, 2011. Pag. 184
98 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 3.510. Voto do Ministro Marco Aurélio. Disponível
em<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012.   
99 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 3.510. Voto do Ministro Marco Aurélio. Disponível
em<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012.   
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ele obrigado ao aproveitamento reprodutivo de todos os óvulos eventualmente fecundados? O recurso
a processos de fertilização artificial implica o dever da tentativa de nidação no corpo da mulher produtora
de todos os óvulos fecundados? Mesmo que sejam 4, 6, 8?

Não existe essa obrigação do casal, seja porque não é imposta por nenhuma lei brasileira “ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, reza o inciso II do art.
5º da Constituição Federal, seja porque incompatível com o próprio instituto do “planejamento familiar”
na citada perspectiva da “paternidade responsável”.

Apresente ADIN foi uma das causas mais importante da história do Supremo Tribunal Federal,
já que foi a primeira vez que um Tribunal Constitucional enfrentou questões do uso científico-terapêutico
de células-tronco embrionárias. Causa que é de interesse de toda a humanidade e que tornou a Corte
Constitucional uma casa de fazer destinos. 

Trata-se de uma opção legal que segue na mesma trilha da comentada Lei 9.434/97, pois o fato
é que um e outro diploma normativo se dessedentaram na mesma fonte: o § 4º do art. 199 da Constituição
Federal, assim literalmente posto:

A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias
para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de
sangue e seus derivados, vedado todo tipo de comercialização.

O embrião referido na Lei de Biossegurança não é, nem jamais foi uma vida a caminho de outra
vida nova. Faltam-lhe todas as possibilidades de ganhar as primeiras terminações nervosas que são o
anúncio biológico de um cérebro humano em gestação. Numa palavra, não há cérebro. Nem concluído
nem em formação. Porquanto, pessoa humana não existe nem mesmo como potencialidade.

A Lei de Biossegurança não significou um desprezo ou desapreço pelo embrião in vitro, menos
ainda um frio assassinato, porém uma mais firme disposição para encurtar caminhos que possam levar
à superação do infortúnio alheio. Um olhar mais atento para os explícitos dizeres de um ordenamento
constitucional que desde o seu preâmbulo qualifica “a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça” como valores supremos de uma sociedade mais que tudo “fraterna”.

A própria Constituição, com muito zelo, abre todo um destacado capítulo para da Ciência cuidar.
É o capítulo de nº IV do título VIII, que principia com a peregrina regra de que “O Estado promoverá e
incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas” (art. 218, caput).
Regra de logo complementada com um preceito (§ 1º do mesmo art. 218) que tem tudo a ver com a
autorização de que trata a cabeça do art. 5º da Lei de Biossegurança, pois assim redigido: “A pesquisa
científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso
das ciências”.

Nos dizeres de Marco Aurélio, quando do voto da ADI 3.510: 

Acresço [...] estes dois outros fundamentos constitucionais do direito à saúde e à livre expressão da
atividade científica para julgar, como de fato julgo totalmente improcedente a presente ação direta
de inconstitucionalidade.

Deixar de contribuir para devolver pessoas à plenitude da vida soaria como desumana omissão
de socorro. Um verdadeiro atestado ou mesmo confissão de que o nosso Ordenamento Jurídico deixa
de se colocar do lado dos que sofrem para se postar do lado do sofrimento. 

ADI 4.277 – União Homoafetiva

O objeto central da referida consistia em submeter o art. 1.723 do Código Civil brasileiro à técnica
da “interpretação conforme a Constituição”. Destarte, o STF teve uma das mais abrangentes possibilidades
de apreciar o mérito dessa tão recorrente quanto intrinsecamente relevante controvérsia em torno da
união estável entre pessoas do mesmo sexo, com todos os seus consectários jurídicos. 
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Na fala do Ministro Ayres Britto:100

Estamos a lidar com um tipo de dissenso judicial que reflete o fato histórico de que nada incomoda
mais as pessoas do que a preferência sexual alheia, quando tal preferência já não corresponde ao
padrão social da heterossexualidade. 

Nada obstante, sendo o Direito uma técnica de controle social, busca submeter, nos limites da
razoabilidade e da proporcionalidade, as relações deflagradas a partir dos sentimentos e dos próprios
instintos humanos às normas que lhe servem de repertório e essência.

Como se dá, já de forma até mesmo literal, com ordenamentos jurídicos da Comunidade Europeia,
Constituições como a do Estado de Sergipe101, aqui mesmo em nosso País, também veda por modo
textual o preconceito contra a orientação sexual alheia.

homossexualidade, porém, é entendida não como anomalia patológica, mas como identidade
psíquica e, portanto, como equilíbrio específico que o sujeito encontra no seu processo de individualização,
sendo óbvio que a preferência sexual se põe como direta emanação do princípio da “dignidade da pessoa
humana” (inciso III do art. 1º da CF), e, assim, importante fator de afirmação e elevação pessoal.

Uma vez que a Constituição Federal vedou expressamente o preconceito em razão do sexo e in-
tencionalmente não obrigou e nem proibiu o concreto uso da sexualidade humana, pressupõe-se que
tal uso faz parte da autonomia de vontade das pessoas naturais, constituindo-se em direito subjetivo
ou situação jurídica ativa. Direito potestativo que se perfila ao lado das clássicas liberdades individuais
que se impõem ao respeito do Estado e da sociedade, quais sejam, liberdade de pensamento, de
locomoção, de informação, de trabalho, de expressão artística, intelectual, científica e de comunicação,
etc.

Daqui se deduz que a liberdade sexual do ser humano somente deixaria de se inscrever no âmbito
de incidência dos dispositivos constitucionais, “se houvesse enunciação igualmente constitucional em
sentido diverso. Coisa que não existe”102.De modo que o direito à intimidade diz respeito ao indivíduo
consigo mesmo, tanto quanto a privacidade se circunscreve ao âmbito do indivíduo em face dos seus
parentes e pessoas mais próximas. 

A Constituição do Brasil proíbe, por modo expresso, o preconceito em razão do sexo ou da natural
diferença entre a mulher e o homem. É tão proibido discriminar as pessoas em razão da sua espécie
masculina ou feminina quanto em função da respectiva preferência sexual. De forma que, existem
direitos constitucionais líquidos e certos à isonomia entre homem e mulher, tais como: a) fazer ou deixar
de fazer uso da respectiva sexualidade; b) nas situações de uso emparceirado da sexualidade, fazê-lo
com pessoas adultas do mesmo sexo, ou não. Assim como não assiste ao homem o direito de não ser
juridicamente equiparado à mulher, também não assiste às pessoas heteroafetivas o direito de se
contrapor à sua equivalência jurídica perante sujeitos homoafetivos. 

O que existe é precisamente o contrário: o direito da mulher a tratamento igualitário com os homens,
assim como o direito dos homoafetivos a tratamento isonômico com os heteroafetivos.103

Consequentemente, homens e mulheres não podem ser discriminados em função do sexo com

100 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 4.277. Voto do Ministro Ayres Britto. Disponível
em<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012.  
101 Art. 3º O Estado assegura por suas leis e pelos atos dos seus agentes, além dos direitos e garantias individuais previstos na Consti-
tuição Federal e decorrentes do regime e dos princípios que ela adota, ainda os seguintes:
(...)
II – “proteção contra discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idade, classe social, orientação sexual, deficiência física, mental ou
sensorial, convicção político ideológica, crença em manifestação religiosa, sendo os infratores passíveis de punição por lei.”
102 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 4.277. Voto do Ministro Ayres Britto. Disponível em
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012.  
103 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 4.277. Voto do Ministro Ayres Britto. Disponível em
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012. 
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que nasceram, nem tampouco ser alvo de discriminação pelo empírico uso que vierem a fazer da própria
sexualidade. Mais ainda, todo espécime feminino ou masculino goza da fundamental liberdade de dispor
sobre o respectivo potencial de sexualidade, fazendo-o como expressão do direito à intimidade, ou então
à privacidade. O que denota o óbvio reconhecimento de que todos são iguais em razão da espécie humana
de que façam parte e das tendências ou preferências sexuais que lhes ditar. Iguais para suportar deveres,
ônus e obrigações de caráter jurídico-positivo, iguais para titularizar direitos, bônus e interesses também
juridicamente positivados.

A Constituição Federal, da mesma forma, não faz a menor diferenciação entre a família formalmente
constituída e aquela existente ao résdos fatos. Como também não distingue entre a família que se forma
por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Por isso que a
nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo “família” nenhum significado ortodoxo ou da própria
técnica jurídica. Recolheu-o com o sentido coloquial praticamente aberto que sempre portou como
realidade do mundo do ser.

Com efeito, após falar do casamento civil como uma das formas de constituição da família, a
nossa Lei Maior adiciona ao seu art. 226 um §3º para cuidar de uma nova modalidade de formação do
núcleo doméstico, por ela batizado de “entidade familiar”. É o núcleo doméstico que se constitui pela
“união estável entre o homem e a mulher, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

A expressão “entidade familiar” não foi utilizada para designar um tipo inferior de unidade
doméstica. Não foi e não é isso, pois inexiste essa figura da subfamília, família de segunda classe ou
família “mais ou menos”. Logo, a família não se define como simples instituto ou figura de direito em
sentido meramente objetivo. O casamento civil e a união estável é que se distinguem mutuamente, mas
o resultado a que chegam é idêntico: uma nova família, ou, uma nova “entidade familiar”, seja a constituída
por pares homoafetivos, seja a formada por casais heteroafetivos.

entanto, tanto numa quanto noutra modalidade de legítima constituição da família, nenhuma
referência é feita à interdição, ou à possibilidade de protagonização por pessoas do mesmo sexo, desde
que preenchidas, também por evidente, as condições legalmente impostas aos casais heteroafetivos.
Inteligência que se robustece com a proposição de que não se proíbe nada a ninguém senão em face
de um direito ou de proteção de um interesse de outrem.

Por tais razões e com as palavras do Ministro Ayres Britto:104

Julgo procedentes (...). Pelo que dou ao art. 1.723 do Código Civil interpretação conforme à Constituição
para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e
duradoura entre pessoas do mesmo sexo como “entidade familiar”, entendida esta como sinônimo
perfeito de “família”. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas
consequências da união estável heteroafetiva.

Não se pode alegar que os heteroafetivos perdem se os homoafetivos ganham. E quanto à
sociedade como um todo, sua estruturação deve alicerçar-se na fraternidade, no pluralismo e na proibição
do preconceito, conforme os expressos dizeres do preâmbulo da nossa Constituição Brasileira.

MIs 670, 708 E 712 – Aplicação da Lei de Greve aos Servidores Públicos

Os Mandados de Injunção (MIs) 670, 708 e 712, foram ajuizados, respectivamente, pelo Sindicato
dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (Sindpol), pelo Sindicato dos Trabalhadores
em Educação do Município de João Pessoa (Sintem) e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário
do Estado do Pará (Sinjep). Os sindicatos buscavam assegurar o direito de greve para seus filiados e
reclamavam da omissão legislativa do Congresso Nacional em regulamentar a matéria, conforme
determina o artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal. 

O Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, declarar a omissão legislativa quanto ao

104 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 4.277. Voto do Ministro Ayres Britto. Disponível em
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012.
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dever constitucional em editar lei que regulamente o exercício do direito de greve no setor público e,
por maioria, aplicar  ao setor, no que couber, a lei de greve vigente no setor privado. (Lei nº 7.783/89).

Ao resumir o tema, o ministro Celso de Mello105 salientou que: 

Não mais se pode tolerar, sob pena de fraudar-se a vontade da Constituição, esse estado de continuada,
inaceitável, irrazoável e abusiva inércia do Congresso Nacional, cuja omissão, além de lesiva ao direito
dos servidores públicos civis - a quem se vem negando, arbitrariamente, o exercício do direito de
greve, já assegurado pelo texto constitucional - traduz um incompreensível sentimento de desapreço
pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Constituição da República.

A greve foi instituída pela Constituição Federal promulgada em 1988, como direito reconhecido
aos servidores públicos civis. Presentemente, é assegurado o direito de greve – ainda que em condições
diferenciadas - aos trabalhadores em geral (CF, art. 9º) e aos servidores públicos civis (CF, art. 37, VII).
O preceito constitucional que garantiu o direito de greve no setor privado da economia já se encontra
devidamente regulamentado pela Lei nº 7.783/89.

A importância do direito de greve, entretanto, não pode prescindida necessária observância dos
princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços desenvolvidos pela
administração estatal, particularmente nas atividades que não podem sofrer, em hipótese alguma,
qualquer tipo de interrupção.

O retardamento abusivo na regulamentação legislativa do texto constitucional qualifica-se como
requisito de autorização para o ajuizamento da ação de mandado de injunção, uma vez que se não
houvesse configuração do estado de mora legislativa não haveria como reconhecer-se ocorrente o próprio
interesse de agir em sede injuncional. Essa omissão inconstitucional do Poder Legislativo com um
inaceitável inadimplemento do seu dever de legislar - encargo jurídico imposto pela própria Constituição
da República - encontra, neste “writ” injuncional, um poderoso fator de neutralização da inércia legiferante
e da abstenção normatizadora do Estado.

Como se sabe, o “writ” injuncional tem por função primordial viabilizar o exercício de direitos,
liberdades e prerrogativas diretamente outorgados pela própria Constituição da República, em ordem
a impedir que a inércia do legislador comum frustre a eficácia de situações subjetivas de vantagem
reconhecidas pelo texto constitucional.

Na verdade, o mandado de injunção busca neutralizar as consequências lesivas decorrentes da
ausência de regulamentação normativa de preceitos constitucionais revestidos de eficácia limitada, cuja
incidência depende, essencialmente, da intervenção concretizadora do legislador, inviabilizando, no caso
em tela, o exercício, pelos servidores públicos civis, do seu direito de greve no serviço público.

Segundo Celso de Mello:106

É preciso proclamar que as Constituições consubstanciam ordens normativas cuja eficácia, autoridade
e valor não podem ser afetados ou inibidos pela voluntária inação ou por ação insuficiente. Não se
pode tolerar que os órgãos do Poder Público, descumprindo, por inércia e omissão, o dever de emanação
normativa que lhes foi imposto, infrinjam, com esse comportamento negativo, a própria autoridade
da Constituição e afetem, em consequência, o conteúdo eficacial dos preceitos que compõem a
estrutura normativa da Lei Maior.

O comportamento negativo dos Poderes Públicos – que deixam de editar normas regulamentadoras
do texto constitucional, previstas – torna inviável, numa típica e perversa relação de causa e efeito, o
exercício de direitos, liberdades e prerrogativas asseguradas às pessoas, pelo estatuto fundamental.

105 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção n. 712. Voto do Ministro Celso de Mello. Disponível em
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012.  
106 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção n. 712. Voto do Ministro Celso de Mello. Disponível
em<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012.  
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ADPF 187 – Marcha da Maconha

Em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal (STF) liberou a realização dos eventos chamados
“marcha da maconha”, que reúnem manifestantes favoráveis à descriminalização da droga. Para os
ministros, os direitos constitucionais de reunião e de livre expressão do pensamento garantem a realização
dessas marchas. 

Pela decisão, tomada no julgamento da ADPF 187, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República
(PGR), o artigo 287 do Código Penal, dispositivo que tipifica como crime fazer apologia de “fato criminoso”
ou de “autor do crime”, deve ser interpretado conforme a Constituição de maneira a não impedir
manifestações públicas em defesa da legalização de drogas. 

O ministro Celso de Mello considerou que o evento possui caráter nitidamente cultural, já que
nele são realizadas atividades musicais, teatrais e cria espaço para o debate do tema por meio de
palestras, seminários e exibições de documentários relacionados políticas públicas ligadas às drogas,
sejam elas lícitas ou ilícitas. Explicou o ministro que a mera proposta de descriminalização de determinado
ilícito penal não se confunde com o ato de incitação à prática do delito nem com o de apologia de fato
criminoso. 

O debate sobre abolição penal de determinadas condutas puníveis pode ser realizado de forma racional,
com respeito entre interlocutores, ainda que a ideia, para a maioria, possa ser eventualmente
considerada estranha, extravagante, inaceitável ou perigosa.107

A ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha acompanhou o voto do relator citando a seguinte
afirmação de um jurista americano: “Se, em nome da segurança, abrirmos mão da liberdade, amanhã
não teremos nem liberdade nem segurança”. Ela manifestou simpatia por manifestações de rua,
relembrando que sua geração era impedida de se expressar pela mudança de governo na Praça Afonso
Arinos, contígua à Faculdade de Direito, em Belo Horizonte (MG), onde a ministra se formou.

Segundo Cármen Lúcia, “é necessário assegurar o direito de manifestação sobre a criminalização
ou não do uso da maconha, pois manifestações como essas podem conduzir a modificações de leis”.

Já o ministro Ayres Britto afirmou que108

A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, que é tonificada quando exercitada gre-
gariamente, conjuntamente, porque a dignidade da pessoa humana não se exaure no gozo de direitos
rigorosamente individuais, mas de direitos que são direitos coletivamente experimentados.

Na presente ação, não se objetivava questionar a política nacional de combate às drogas, adotada
pelo legislador brasileiro. Almejava-se afastar uma interpretação do art. 287 do Código Penal que gerava
inúmeras e indevidas restrições aos direitos fundamentais à liberdade de expressão (art. 5º, incisos IV
e IX, e 220 CF) e de reunião (art. 5º, inciso XVI, CF). Reza o art. 287 do Código Penal: “Apologia de crime
ou criminoso Art. 287. Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime: Pena -
detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, ou multa”.

Buscava-se, na presente causa, proteção a duas liberdades individuais, de caráter fundamental:
de um lado, a liberdade de reunião e, de outro, o direito à livre manifestação do pensamento, em cujo
núcleo acham-se compreendidos os direitos de petição, de crítica, de protesto, de discordância e de livre
circulação de ideias.

Postulava-se, nesta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, fosse dado ao art.
287 do Código Penal, supracitado, interpretação conforme a Constituição, “de forma a excluir qualquer
exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância

107 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental n. 187. Voto do Ministro Celso de Mello. Dis-
ponível em<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012.  
108 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental n. 187. Voto do Ministro Ayres Britto. Disponí-
vel em<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012. 
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entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos” .

O Supremo Tribunal Federal defrontou-se, então, com um tema de amplitude inquestionável,
que diz respeito ao exercício de duas das mais importantes liberdades públicas – a liberdade de expressão
e a liberdade de reunião – que as declarações constitucionais de direitos e as convenções internacionais,
como a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,já consagraram no curso de um longo
processo de desenvolvimento e de afirmação histórica dos direitos fundamentais titularizados pela pessoa
humana.

Mister é ao Estado, em uma sociedade estruturada sob a égide de um regime democrático, o
dever de respeitar a liberdade de reunião que constitui prerrogativa essencial dos cidadãos, normalmente
temida pelos regimes despóticos ou ditatoriais que não hesitam em impedi-la para asfixiar o direito de
protesto, de crítica e de discordância daqueles que se opõem à prática autoritária do poder.

O direito fundamental de reunião apoia-se, em nosso sistema de direito constitucional positivo,
no inciso XVI do art. 5º da Constituição da República, que assim o proclama:

Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente
de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 

Conclui-se então que, para o Estado respeitar esse direito fundamental, não pode nem deve
inibiro exercício da liberdade de reunião ou frustrar-lhe os objetivos ou inviabilizar, com medidas restritivas,
a adoção de providências preparatórias e necessárias à sua realização ou se omitir no dever de proteger
os que a exercem contra aqueles que a ela se opõem ou, ainda, pretender impor controle oficial sobre
o objeto da própria assembleia, passeata ou marcha.

Destarte, a polícia não tem o direito de intervir nas reuniões pacíficas, lícitas, em que não haja
lesão ou perturbação da ordem pública. Não pode proibi-las ou limitá-las. Assiste-lhe, apenas,a faculdade
de vigiá-las, para, até mesmo, garantir-lhes a sua própria realização. O que exceder a tais atribuições,
mais do que ilegal, será inconstitucional.

Com efeito, a necessidade de assegurar-se, em nosso sistema jurídico, proteção às minorias e aos
grupos vulneráveis qualifica-se, na verdade, como fundamento imprescindível à plena legitimação
material do Estado Democrático de Direito, havendo merecido tutela efetiva, por parte desta Suprema
Corte, quando grupos majoritários, por exemplo, atuando no âmbito do Congresso Nacional, ensaiaram
medidas arbitrárias destinadas a frustrar o exercício, por organizações minoritárias, de direitos
assegurados pela ordem constitucional.109

Surge também o direito de reunião como verdadeira pré-condição necessária à ativa participação
dos cidadãos no processo político e na de tomada de decisões, notadamente agora em que o sistema
constitucional brasileiro confere legitimidade ativa aos cidadãos para a instauração, por iniciativa popular,
do processo legislativo, o que qualifica o eleitorado a propor ao Congresso Nacional, nos termos do art.
14, III, e do art. 61, § 2º, da Constituição, projetos de leiobjetivando, até mesmo, a própria “abolitio
criminis” referente a qualquer conduta hoje penalmente punível.

Importante frisar que, ao contrário do que algumas mentalidades repressivas sugerem, a
denominada “Marcha da Maconha”, longe de pretender estimular o consumo de drogas ilícitas. Na
realidade, ela busca expor de maneira organizada e pacífica, apoiada no princípio constitucional do
pluralismo político, as ideias, a visão, as concepções, as críticas e as propostas daqueles que participam
como organizadores ou como manifestantes, amparados pelo exercício concreto dos direitos fundamentais
de reunião, de livre manifestação do pensamento e de petição.

A mera proposta de descriminalização de determinado ilícito penal não deve ser confundida com

109 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Mandado de Injunção n. 712.  Voto do Ministro Celso de Mello. Disponível em
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012. 
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o ato de incitação à prática do delito, nem com o de apologia de fato criminoso, eis que o debate sobre
a abolição penal de determinadas condutas puníveis pode e deve ser realizado de forma racional, com
respeito entre os interlocutores, ainda que a ideia, para a maioria, possa ser eventualmente considerada
estranha, extravagante, inaceitável ou, até mesmo, perigosa.

Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas e garantindo a todas as pessoas o exercício
dos direitos fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento, tais como assegurados
pela Constituição da República, julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito
fundamental, para dar, ao art. 287 do Código Penal, interpretação conforme a Constituição, de forma
a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas,
ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos pú-
blicos.110

É por isso que a defesa, em espaços públicos, da legalização das drogas, longe de significar um
ilícito penal, supostamente caracterizador do delito de apologia de fato criminoso, representa, na verdade,
a prática legítima do direito à livre manifestação do pensamento. E é propiciada pelo exercício do direito
de reunião, sendo irrelevante, para efeito da proteção constitucional de tais prerrogativas jurídicas, a
maior ou a menor receptividade social da proposta submetida, por seus autores e adeptos, ao exame
e consideração da própria coletividade.

CONCLUSÃO

O ativismo judicial nasceu de natureza conservadora, invertendo-se na década de 50, com
produções pela Suprema Corte norte-americana em matéria de direitos fundamentais. As cortes
constitucionais, em diversas partes do mundo se destacaram como protagonistas de decisões envolvendo
questões públicas, sendo no Brasil favorecido pela Constituição Federal de 88, que viabilizou a ação
judicial ao incorporar direitos e princípios fundamentais como normas constitucionais postas.

O modelo clássico de separação de poderes não dava conta da perplexa ordem jurídica e do
sistema social, de modo que atualmente é uma função estatal a implementação de direitos fundamentais
de várias matizes, tarefa compartilhada por uma série de órgãos, bem como pela sociedade. Ademais,
necessário relembrar que o Poder Estatal é Uno, portanto, indivisível, existindo tão somente uma divisão
de funções entre os Órgãos dos Poderes Públicos. 

Se é ativismo que o Judiciário interfira em alguma medida na execução de políticas públicas e
se, ao exercer a jurisdição constitucional, por vezes é levado a ir além da mera função de legislador
negativo, nada disso é, por si só, evidência de atuação desbordante do princípio da separação de poderes
ou das exigências da democracia representativa. O Tribunal exerce assim, função que se justifica no
Estado Democrático de Direito, ajustando-se ao modelo de distribuição de competências plasmado na
Constituição. Não há, só por essas ações, que rotulá-las, pejorativamente, de ativista.

O Judiciário pode ser um forte aliado do cidadão na concretização dos direitos garantidos na
Constituição, por oferecer alternativas às lacunas deixadas pelo legislador constituinte e mora do legislador
ordinário. Quando se fala em direitos fundamentais, especialmente os que exigem atuação positiva do
poder público para sua efetivação, remete-se a Constituição, a democracia, a igualdade. Em síntese,
referidos direitos refletem diretamente o Estado Democrático de Direto. Destarte, as decisões do Poder
Judiciário devem ser parte da solução e não do problema, e segundo Barroso “constitui antibiótico
poderoso, cujo uso deve ser eventual e controlado”.

Os denominados princípios fundamentais vinculam os órgãos estatais. Assim, o Poder Executivo
haverá de respeitar os direitos de defesa, bem como propor e realizar políticas públicas. O Poder Legislativo
deverá legislar para proteger os direitos fundamentais positivados. Finalmente e da mesma forma o
Poder Judiciário, ao tomar decisões deverá levar em consideração os princípios, objetivos e direitos cons-
titucionalmente postos. 

110 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Mandado de Injunção n. 712.  Voto do Ministro Celso de Mello. Disponível em
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out 2012.  
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Os valores postos na Constituição devem guiar a atuação jurisdicional, especialmente na
indispensável missão de tutelar os direitos. O fato de a última palavra acerca da interpretação da
Constituição ser do Judiciário não o transforma no único foro de debate e de reconhecimento da vontade
constitucional. Nunca é demais lembrar que o poder emana do povo, não dos juízes. O Judiciário, nos
tempos atuais não pode propor-se a exercer função apenas jurídica, técnica, secundaria, mas deve
exercer papel ativo, inovador da ordem jurídica e social, com decisões de natureza e efeitos marcadamente
políticos. 

A expansão do Judiciário não deve desviar a atenção da real disfunção que aflige a democracia
brasileira: a crise de representatividade, legitimidade e funcionalidade dos Poderes Legislativo e Executivo.
Precisamos de reforma política. Esta não pode ser feita por Juízes. O Supremo Tribunal Federal é o
guardião da Constituição e deve fazê-la valer, em nome dos direitos fundamentais e dos valores e
procedimentos democráticos. Suas decisões deverão respeitar sempre as fronteiras procedimentais e
substantivas do Direito: racionalidade, correção e justiça. 

O ativismo judicial não é fruto de um desejo judicial, mas consequência da inação dos outros
poderes e, ainda assim, seria praticado de forma moderada e em momentos excepcionais. No que
concerne a atividade judiciária, é importante verificar os limites impostos pela separação dos poderes,
bem como superar a questão da legitimidade democrática, visto ser o Judiciário Guardião da Constituição,
logo tem legitimidade garantida para intervir na defesa dos direitos fundamentais, atuando como um
poder contramajoritário em prol das minorias. 

Conclui-se que o Judiciário, órgão do Estado com o prestígio cada vez maior, estaria apto a corrigir
mazelas deixadas na forma de lacunas pelo legislador constituinte, e pela mora do legislador ordinário.
Tal atividade, desde que exercida com controle, tem se mostrado, majoritariamente, como um grande
aliado da democracia, na proporção em que, preenchendo as lacunas e transformando valores simbólicos
em direitos materiais concretos tornaria plenamente exercíveis os direitos do cidadão.
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BIOÉTICA E BIODIREITO: A QUESTÃO DO ABORTO ANENCEFÁLICO

Rivanda Carvalho Oliveira
Defensora Pública

1 INTRODUÇAO

A questão do aborto, de profundo cunho social, vem merecendo estudos e calorosas discussões.
Aqui serão tratados alguns aspectos para informação e reflexão restringindo a problemática para o aborto
de feto anencéfalo. Assunto rico, extenso e polêmico, não é possível esgotá-lo em poucas páginas.

O tema ora abordado nesta monografia volta-se à questão da interrupção da gravidez quando
constatado o caso da anencefalia fetal e suas repercussões no mundo jurídico. Esta pesquisa foi
eminentemente teórica, recorrendo-se aos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais; a grande
base para exploração do tema está não apenas na doutrina, mas também em portarias expedidas pelo
Ministério da Saúde acerca do aborto sentimental e sobre o aborto de anencéfalos.

A polêmica do aborto também vem à baila, gerada por manifestações de interesses contrários
à prática abortiva, via de regra, de entidades religiosas, embasadas em dogmas próprios, prescindindo
de demonstrações racionais. Para os que defendem a causa, a justificativa está no entendimento de que
o prolongamento da gestação inflige diretamente a mulher, à sua respectiva família, além de causar
danos à integridade moral e psicológica.

A ordem jurídica baseada no Estado Democrático de Direito não se compromete na voz
exclusiva da moral católica, tampouco de qualquer religião, pois confundir Estado com religião inviabiliza
a formação de sociedade pluralista, justa e democrática. Daí procurará conceituar a vida a partir de uma
visão jurídica, questionando seu início, o momento em que uma criatura adquire interesses e direitos
e o seu valor perante a seara jurídica.

Como objetivo geral busca-se a investigação acerca do conflito entre dignidade da pessoa
humana e o direito à vida no que tange à gestação de fetos anencéfalos, verificando se há possibilidade
do ordenamento jurídico brasileiro reconhecer esta situação como causa excludente de ilicitude da figura
do aborto.

O estudo em tela torna-se salutar para a sociedade, assim como para os operadores do
Direito, dada a ocorrência de complicações sérias para a gestante de feto anencéfalo, ocasionando, desta
forma, consideráveis prejuízos ao seu organismo, como o deslocamento prematuro da placenta,
hemorragias pós-parto, disfunções uterinas, e outros, devendo ser observada a dignidade da mãe que
gera em seu ventre um feto sem expectativa de sobrevida extra-uterina.

Ao longo deste trabalho será abordada a evolução histórica do aborto, o conceito, as espécies
e o tratamento jurídico penal contemplado no Código Penal vigente, tem como discussões atuais que
envolvem o tema do aborto no Brasil.

Demonstrar-se-á que a anencefalia deve ser incluída no mínimo como uma espécie lícita de
aborto, com a sua inclusão no artigo 128 do Código Penal ou na melhor hipótese que a mesma seja
considerada uma causa excludente de ilicitude, já que há total inviabilidade de permanência de vida,
pois o feto anencéfalo não dispõe de cérebro formado. O mais justo e humano seria a atipicidade da
conduta da mulher.

A polêmica em torno da anencefalia tem mobilizado algumas camadas da sociedade e isso
até gerou a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que tramita no Supremo Tribunal
Federal, sobre a possibilidade da interrupção da gravidez quando o feto apresentar problemas irreversíveis,
os quais impossibilitarão a continuação da vida extra-uterina. As manifestações contrárias à antecipação
do parto diante destas situações de inviabilidade da gravidez surgem principalmente de entidades
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religiosas, como a posição radicalmente contrária da CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil)
vinculada a dogmas que muitas vezes prescindem de demonstrações racionais, como no caso do aborto
terap6eutico, quando da necessidade de salvar a vida da gestante, e do caso do aborto de feto anen-
céfalo.

A ordem jurídica que tem por base o Estado Democrático de Direito não pode se comprometer
com a voz quase exclusiva da moral católica, nem tampouco de qualquer religião, pois confundir Estado
com Religião inviabiliza a formação de uma sociedade pluralista, justa e democrática. Seguindo a ordem
jurídica assentada nesses valores, procurou-se conceituar a vida a partir de uma visão jurídico-ética,
desde o início até o evento morte.

Como o assunto envolve polêmica também no ambiente médico por tratar-se da impossibilidade
de sobrevida do feto acometido de tal anomalia, foi realizada uma análise do tema sob os aspectos
médicos e bioéticos dos quais se revestem a anencefalia.

Eis o objetivo deste trabalho: demonstrar que a permissão do aborto de feto anencéfalo
desde que comprovada a inviabilidade extra-uterina deste mesmo feto. O tema aqui tratado ainda não
está consolidado, pois faz parte ainda de um Anteprojeto de reforma do Código Penal que até seu advento
demanda uma posição mais clara, considerando que a interrupção da gestação de anencéfalos deve se
basear em parâmetros técnicos, constitucionais e não em visões fundamentalistas de caráter religioso
ou moral.

Para melhor reforçar as idéias aqui presentes, buscou-se o posicionamento de dois tribunais
superiores, o STJ e mais profundamente o STF por conta da ADPF promovida pelo Conselho Nacional
dos Trabalhadores da Saúde.

A pesquisa será realizada mediante o método indutivo, pois este é um método de abordagem
que permite ao pesquisador partir do particular, para posteriormente chegar-se a uma generalização,
sendo que esta se dará através da coleta de dados específicos.

Há um estudo principiológico, mormente o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana e a garantia fundamental do direito à vida, face à existência de um aparente conflito destes
princípios.

2 DO ABORTO 

2.1 Conceito

Entende-se por aborto a eliminação de um concepto, de forma precoce (até 12 semanas)
ou tardia (13 a 20 semanas). Dentre as várias definições dadas por estudiosos do assunto, pode-se
citar:

Segundo Tardieu, citado por Verardo, (2002, p. 58), o aborto

É a expulsão prematura e violentamente provocada do produto da concepção, independentemente
de todas as circunstâncias de idade, viabilidade e mesmo de formação regular do feto”. Essa definição,
embora seja aceita por muitos, pode ser considerada incompleta, pois o mestre francês considera
a existência do delito independentemente de idade, vitalidade e formação regular do feto. Isso
imputaria como ato criminalmente punível a interrupção de gravidez em mulher portadora de um
ovo degenerado, sem condições de desenvolvimento ou de semelhante a um ser humano.

M. Garimond (2001, p. 49) afirma que “é a cessação prematura e voluntária da gravidez, ou
a sua interrupção intencionalmente provocada, com ou sem aparição de fenômenos expulsivos”.

Almeida Júnior (2002, p. 123) explica, de uma forma mais abrangente, que é “a interrupção
da gravidez antes do término normal, provocando a morte do produto da concepção”.
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Já Hélio Gomes (2003, p. 44) define o aborto criminoso como “a interrupção ilícita da prenhez,
com a morte do produto, haja ou não expulsão, qualquer que seja seu estado evolutivo, desde a concepção
até momentos antes do parto”. Aqui o ato criminoso é caracterizado por ser uma ação não autorizada
por lei, resultando na expulsão do produto e tem seu período estabelecido até momentos antes do parto.

2.2 Causas do Abortamento

2.2.1 Aborto espontâneo

Também chamado de aborto voluntário ou “falso parto”, ocorre por acidente, por anormalidades
orgânicas da mulher ou por defeito do próprio ovo. Existe uma estimativa de que 25% das gestações
acaba em aborto espontâneo, sendo que 3/4 ocorrem nos três primeiros meses de gestação.

O aborto pode ser admitido como espontâneo normalmente até dois meses e meio após a
concepção e pode sofrer influência das condições pessoais do pai ou da mãe, além das condições em
que o feto foi gerado.

Normalmente, no primeiro trimestre os abortos espontâneos são causados por distúrbios
de origem genética, de anomalias cromossômicas que causam a morte do ovo e depois a sua expulsão.
Já no segundo trimestre, o embrião é expulso devido a causas externas a ele (incontinência do colo
uterino, má formação uterina, insuficiência de desenvolvimento uterino, fibroma, infecções do embrião
e de seus anexos). 

As causas mais freqüentes do aborto espontâneo são: doenças febris intensas e agudas;
lesões pulmonares e cardíacas avançadas; sífilis; albuminúria adiantada; tumores uterinos volumosos;
desvios pronunciados do útero; vícios adiantados de conformação da bacia; traumatismos que atingem
o útero; grandes abalos morais; abusos sexuais e alcoólicos; vômito incoercível; hemorragia uterina de
importância; predisposição uterina.

2.2.2 Aborto provocado

É a interrupção deliberada da gravidez, pela extração do feto da cavidade uterina e tem como
causador um agente externo. Para que se configure o aborto é necessário que o feto, mesmo expulso
com vida, não apresente condições de viabilidade. Não há um acordo entre os estudiosos sobre a época
em que o aborto pode ser considerado como provocado, variando de dois meses e meio até seis meses
de gestação. Normalmente, a maior incidência se dá entre o quarto e o quinto mês de gestação, quando
a mulher já tem a certeza de estar grávida.

Estima-se que sejam realizados cerca de 4 milhões de aborto por ano (segundo a Organização
Mundial de Saúde) em todo o mundo e a maioria em condições precárias, com riscos para a saúde da
mulher. É a terceira causa de mortalidade materno-infantil e uma das maiores em questão de impunidade.
O método clássico é a curetagem uterina e o método mais moderno a aspiração uterina. No Brasil, só
é permitido em situações de risco para a gestante ou em casos de gravidez resultando de estupro.

2.2.3 Aborto legal (permitido por lei)

Segundo a legislação nacional, o aborto é permitido nos seguintes casos:

Aborto terapêutico (ou necessário) – para salvar a vida da gestante. O art. 128, nº I do Código
Penal a prática do aborto quando a intervenção é imprescindível para salvar a gestante de morte certa.
A Igreja Católica, consultada sobre o assunto diversas vezes, em hipótese alguma permite sua prática
e não faz distinção entre o aborto terapêutico e aborto criminoso. A pena imposta é a excomunhão.

Aborto humanitário (ou de estupro). O art. 128, inciso II, do Código Penal, torna impunível
o aborto praticado por médico quando a gravidez é resultante de estupro e para a intervenção é obtido
o prévio consentimento da gestante ou de seu representante legal, quando incapaz. 
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A legitimação do aborto se dá, nesses casos, ao simples pedido da gestante ou de seu
representante legal. Segundo Leonídio Ribeiro, esse “é o caso do chamado aborto sentimental, tão
discutido durante a primeira guerra mundial, sob o pretexto de que a vítima não é obrigada a guardar
no ventre o produto da violência que motivou sua desonra. Esse o motivo que justificou sem razão o
artigo do nosso Código Penal em vigor”.

Aborto eugenésico – na hipótese de fundada probabilidade de o nascituro apresentar graves
e irreversíveis anomalias físicas ou mentais. Não existe previsão legal no direito pátrio. Não há princípio
científico que definitivamente permita adivinhar, no feto ou embrião, um futuro ente anormal, pelo fato
de serem os pais portadores de anomalias físicas ou mentais ou doenças transmissíveis por herança.

Aborto por motivo de honra – o artigo 124 do anteprojeto de autoria de Nelson Hungria trata
do aborto por motivo de honra atenuando a pena imposta para quem o pratica. A orientação traz amplas
possibilidades de defesa a mulheres que abortarem nessas circunstâncias e aos co-autores também.

2.3 Meios Abortivos

Podem-se empregar vários métodos para interrupção da gravidez, dependendo do período
em que é realizada. Normalmente emprega-se uma das quatro seguintes intervenções cirúrgicas:

a sucção ou aspiração; 
a dilatação e curetagem; 
a dilatação e expulsão; 
injeção de soluções salinas.

Dentre as técnicas mais utilizadas do aborto provocado podemos citar:

Dilatação e curetagem (DRC) – realizado com uma faca, em forma de foice que dilacera o
corpo do feto para que seja retirado em pedaços. Para evitar infecção o corpo do nascituro deve ser
remontado fora, peça por peça, para assegurar-se de que nenhuma parte ficou no útero materno.

Dilatação e evacuação (D&E) – o colo do útero é amplamente dilatado e são utilizadas pinças
especiais para desconjuntar os ossos do feto (de 13 a 24 semanas) para desconjuntá-los. A criança tem
seus braços e pernas desmembrados, em seguida sua espinha dorsal. Por último, o crânio é esmagado
antes de ser succionado.

Sucção ou aspiração – pode ser realizada até a 12a semana de amenorréia, com anestesia
local ou geral. O colo do útero é dilatado, onde será inserido um tubo conectado a um aparelho de sucção
com forte poder de aspiração que irá aspirar completamente os produtos da concepção. Esse método
diminui a perda sanguínea e é o mais comumente utilizado nas clínicas de aborto. Curetagem – o colo
do útero deve ser dilatado e com uma cureta (instrumento afiado de aço semelhante a uma colher)
onde:

É feita a raspagem suave do revestimento uterino do embrião, da placenta e das membranas que
envolvem o embrião. Pode ser realizada até a 15a semana de amenorréia. Causa muita perda de
sangue e se for retirado muito tecido, pode ocasionar esterilidade.111

Drogas e plantas – via oral, com a ingestão de substâncias abortivas que normalmente devem
ser tomadas em grande quantidade. O risco de aborto é tão grande quando o de morte da gestante.
Dentre essas substâncias podemos citar os tóxicos inorgânicos (arsênio, antimônio, chumbo, cobre,
ferro, fósforo e vários ácidos e sais) e algumas plantas como absinto, losna, abuteia, alecrim, algodão,
arruda, cipó mil-homens, esperradura e outras ervas amargas.

Mini-aborto – realizado com gestação com menos de 7 semanas de amenorréia. O útero é

111 LEITE, Leonardo. Aborto, Disponível em: <www.ghente.org/questoes_polemicas/aborto_textoleo.htm> Acesso em 20 de setembro de
2007.
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imobilizado com um tenáculo, onde é introduzida uma sonda de plástico fino e flexível ligada a um
aparelho de sucção que remove o endométrio e os produtos da concepção.

Envenenamento por sal – realizado da 16a à 24a semana de gestação. Sob anestesia local
num ponto situado entre o umbigo e a vulva, é introduzida uma seringa de 4 polegadas que perfura a
parede abdominal da mulher e o saco amniótico, retirando todo o fluido amniótico de dentro do útero,
que será substituído por uma solução fortemente salina. O feto ingere aquela solução que vai lhe
queimando a pele, garganta e órgãos internos. Ele debate-se desesperadamente de um lado para o
outro dentro do útero em terríveis contorções, sua agonia pode durar horas, até ser expelido. O risco
é aplicação errada da anestesia ou a solução injetada fora do âmnio, causando morte instantânea.

Aborto por prostaglandinas – substâncias que provocam contrações próprias ao parto. São injetadas
no líquido amniótico ou ministradas sob a forma de supositório. Em conseqüência das contrações
uterinas, a mãe expele a criança, já morta, ou insuficientemente desenvolvida para que possa sobreviver
fora do útero materno.112

Sufocamento – também chamado “parto parcial”. Puxa-se o feto para fora, deixando apenas
a cabeça dentro. Um tubo é introduzido na nuca do feto para sugar a massa cerebral, provocando sua
morte e diminuindo o perímetro encefálico para permitir sua passagem.

Esquartejamento – é uma das técnicas mais lentas de aborto que consiste em esquartejar
o feto ainda dentro do ventre da mãe para que sua retirada seja feita em pedaços.

“Histerotomia – como na cesárea, o abdômen e o útero são abertos cirurgicamente”; só que
com o intuito de eliminar a criança. Alguns médicos usam a própria placenta para asfixiar o bebê.

2.4 Aspectos morais e sociais do abortamento

Considerando o aspecto sociológico, motivada pela necessidade do controle da densidade
populacional que pode causar a fome, miséria e desespero, uma corrente afirma que o abortamento
não teria aspecto imoral. Seria uma prática aceitável e, em determinadas circunstâncias, imprescindí-
vel.

Tomás Roberto Malthus, nascido na Inglaterra em 1766, tornou-se famoso por seu ensaio
sobre o princípio da população. Ele afirmava que a população cresce de maneira geométrica, enquanto
que a produção aumenta em forma aritmética. No entanto, ele não defendia a utilização de meios an-
ticoncepcionais como erroneamente lhe é atribuído. Defendia a limitação da natalidade pela abstinência
do ato sexual, como forma de manter o equilíbrio populacional.

No aspecto moral, parte da doutrina não reconhecem vida no ovo e crêem que enquanto
não há semelhança com a pessoa humana não existe impedimento à eliminação. Esses são censurados,
com razão, por outra corrente que não estabelece distinção entre o óvulo fecundado e o feto já desenvolvido,
o que indica uma razão meramente afetiva, pois a facilidade está em destruir um ser que ainda não
apresenta sua imagem e semelhança. No entanto, em breve esse ser a teria, se não fosse destruído.

Na situação das deformidades geradas por ingestão de drogas (como foi o caso da talidomida
e da imprimina), existem dois aspectos a serem discutidos. Um se refere à mãe que poderá praticar o
infanticídio, por causa da vergonha, pudor, sofrimento infindável ao ver o ser desorganizado que gerou.
O outro se refere à criança que padeceria sofrimentos físicos e morais provocados pela aparência aberrante
que o tornaria inapto para a vida em sociedade. No entanto, acaba predominando o sentimento pessoal
da mãe e não o verdadeiro interesse em evitar que a criança viesse a sofrer mais tarde.

No Direito Romano, ao chefe da família era facultado o poder de matar os filhos, o que
significava que a vida pouco ou nada representava, principalmente daquele que nem mesmo nascera
ainda. O problema moral, no entanto, foi sendo levantado incessantemente. Uma lei atribuída a Adriano,
indicava a cesariana post mortem para a salvação do feto. Outras eximiam a gestante do cumprimento

112 PASCOAL, Turbo. Aborto. Disponível em < www.aleph.com.br/cdv/abort.htm.> Acesso em 20 de setembro de 2007. 
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de penas enquanto durasse a gestação. Os romanos faziam distinção entre o aborto e o parto prematuro.
Ao primeiro, negavam personalidade; ao produto do segundo, consideravam pessoa humana. As
legislações modernas não se afastaram da orientação do Direito Romano.

A lei brasileira determina, na legislação civil em vigor que: “A personalidade civil do homem
começa do nascimento com vida mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”.

O Direito não pode se afastar do conceito do bem e do mal, e não se pode separar Direito,
Moral e Religião. A Igreja Católica Apostólica Romana sempre negou licitude ao abortamento, em
quaisquer condições. O conceito católico é de que o abortamento não deve ser praticado nunca, exceto
quando ele ocorre de uma forma indireta, ou seja, em conseqüência de um tratamento clínico ou cirúrgico
ligado a doença de perigo para a mãe. A Igreja considerava os abortadores como homicidas e sua pena
era a excomunhão.

2.5 O Delito de Abortamento no Brasil e sua Legalização

O aborto provocado é problema social relevante e só uma pequena parcela dele é levada ao
conhecimento da justiça, pois o processo só é instaurado quando do aborto resulta a morte da gestante
ou graves lesões. 

No Brasil, somente em duas hipóteses é considerada a prática do aborto legal: quando não
há outro meio de salvar a vida da gestante, que sofre risco fatal de vida necessitando da interrupção da
gravidez ou se a gravidez resulta de estupro (a mulher já sofreu uma traumática e dolorosa violência,
sendo submetida a tratamento cruel e degradante).

O artigo 199 do Código Criminal de 1830 contemplou, pela primeira vez, o aborto criminoso
no Brasil tipificando a figura criminosa como: a) aborto consentido; b) aborto sofrido. O aborto procurado
não era punido. A punição era imposta a terceiros responsáveis pela prática do abortamento. A gestante
era excluída de sanção penal, em qualquer hipótese.

No Código de 1890, o assunto era tratado com maior abrangência e definia o aborto como
ilícito penal, com ou seu expulsão do produto da concepção. Se ocorrida a expulsão do produto, a pena
imposta era mais rigorosa. 

O aborto consentido e o procurado, se praticados para ocultar desonra própria, mereciam
atenuação especial da pena. O aborto sofrido, com morte da gestante, era especialmente qualificado.
Se o crime fosse praticado por quem possuísse título científico acontecia exasperação da pena.

O Código Penal de 1940, em vigência, disciplina três modalidades de aborto punível: a) aborto
procurado (a própria mulher toma a responsabilidade da interrupção da gravidez); b)aborto sofrido (há
recusa da mulher na prática da intervenção); c) aborto consentido (a mulher dá seu assentimento ao
delito praticado por terceiro). 

O artigo 124 estabelece a punição para a mulher que provocar aborto em si mesma ou
consentir que outrem o provoque. Já o artigo 126 estipula a pena para o co-autor (que provoca o aborto
com o consentimento da gestante). As penas para um e outro variam de gravidade.  Nessa diversidade
de penas viola-se claramente a regra do artigo 25 do Código Penal que estabelece que quem de qualquer
modo concorre para o crime incide nas penas a este prescritas.

No parágrafo único do artigo 126, se prevê pena variável de um a quatro anos de reclusão
para: 

“o agente que o faz em menor de 14 anos ou em alienada ou débil mental (violência ficta); 
o agente que utiliza fraude, grave ameaça (coação de ordem moral) ou violência (emprego

de força física).”

O artigo 127 prevê o aborto qualificado (aplicado apenas ao consentido e ao sofrido), fixando
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aumento especial de pena para o caso de lesão corporal de natureza grave resultante do aborto ou dos
meios empregados para provoca-lo e duplicação da pena quando do aborto resulte a morte da gestante.
As lesões corporais leves não qualificam o aborto.

Há, no entanto, uma corrente contrária à prática legalizada do aborto.

O deputado federal Hélio Bicudo e o professor Ives Gandra da Silva Martins sustentam que a discussão
do aborto legal não tem levado em conta a ordem constitucional, em especial seu artigo 5º, que
consagra a inviolabilidade do direito à vida.

E, cientificamente, nos dias atuais os geneticistas que lutam contra o movimento de legalização
da prática do aborto afirmam que a união dos zigomas masculino e feminino determina um novo ser
com quadro genético já determinado. 

A professora Silmara Chinelato de Almeida, defensora dos direitos do nascituro, adverte que
“do ponto de vista biológico, não há dúvida de que a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo es-
permatozóide, resultando um ovo ou zigoto”.

2.5.1 Legalização do aborto em debate

2.5.1.1 Argumentos desfavoráveis – “Pelo direito à vida”

Atualmente, vêm-se discutindo cada vez mais a questão da legalização do aborto. De um
lado, os abortistas defendem a idéia de que a mulher do século XXI tem pleno direito de dispor do próprio
corpo. Seus adversários ideológicos, afirmam, por outro lado, que exterminar qualquer tipo de vida
humana, ainda que em germe, configura-se como crime. A discussão é ampla e complexa, mas a análise
profunda dos fatos nos conduz a uma realidade bastante diferente da realidade idealizada pelos abortistas,
algo que vai além do âmbito jurídico e adentra no cultural e social. A população brasileira não se encontra
preparada o suficiente para adaptar-se a uma prática tão contrária aos seus valores que foram se
construindo através de um longo processo histórico. Defender uma prática que exige maturidade na
decisão de fazê-la em uma sociedade sem instrução, é esperar sentado pelo extermínio indiscriminado
de vítimas inocentes. 

O debate sobre a descriminalização do aborto já dura pelo menos 30 anos. Dezenas de
projetos de lei nesse sentido já tramitaram pelo Legislativo, a maioria inspirada no movimento feminista.
Ao mesmo tempo, há outros tantos projetos prevendo mais restrição e punição ao aborto, apresentados
por grupos conservadores, entre eles, a Igreja Católica, que fundamenta sua posição não somente na
fé cristã, mas também na ciência e em aspectos éticos e jurídicos.

Em países onde o aborto é legalizado, como a França, 66% das mulheres grávidas planejaram
ou desejaram a gravidez. O número de abortos caiu para 18% do total de mulheres grávidas. Onde o
aborto é clandestino -como em quase toda a América Latina-, o número de interrupções atinge 28% e
o de gravidez desejada e planejada não chega a 30%.

Em Porto Rico, onde o aborto é legalizado, publicações dos serviços de saúde lembram que
os abortos assistidos em hospital são menos arriscados que um parto simples ou uma injeção de penicilina.
Estima-se que para cada 100 mil abortos assistidos ocorra menos de uma morte.

O encontro da Cidade do México, que teve representantes de 200 grupos latino-americanos,
considerou como prioritária uma campanha continental por mudanças nas leis sobre direito ao aborto.
Uma cruzada em todos os países está sendo lançada em 28 de setembro, data escolhida como o Dia
pela Despenalização e Legalização do Aborto na América Latina.

Dados como esses foram apresentados como argumentos a favor do direito ao aborto no 1º
Encontro Latino-Americano de Jornalistas sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos que terminou no final
de semana na Cidade do México. Descriminalizar o aborto -num primeiro momento- e legalizá-lo em
seguida, derrubaria o número de interrupções da gravidez e reduziria a quase zero as seqüelas e as
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mortes pelo aborto clandestino. Segundo dados das Nações Unidas, 70 mil mulheres morrem por ano
em decorrência de complicações do aborto.

Na Guiana, onde o aborto foi legalizado depois de dois anos de debate, o argumento mais
utilizado na campanha foi a saúde da mulher. “Mostramos que a ilegalidade ou uma lei restrita aumenta
os riscos e não impede os abortos. E que o número de abortos caiu muito nos países que o legalizaram”,
disse Ivette Delph, uma das coordenadoras da campanha na Guiana.

A América Latina ocupa o segundo lugar no ranking dos continentes com as legislações mais
conservadoras e punitivas sobre o aborto. Só as mulheres africanas que abortam são mais castigadas
que as latino-americanas.

Mesmo onde o aborto por estupro e risco de vida para a mãe é permitido, caso do Brasil e
outros 12 países do continente, as mulheres encontram dificuldades para serem atendidas. A grande
maioria aborta na clandestinidade.

Para mudar as legislações em vigor, os grupos reunidos no México optaram por ampliar o
debate para toda a sociedade. Realizar pesquisas de opinião pública, motivar os políticos e legisladores
e cobrar dos governos o direito à saúde fazem parte da estratégia escolhida. Contra os argumento da
Igreja Católica, os grupos vão divulgar o número de mortes e a humilhação que as mulheres sofrem
com a clandestinidade do aborto.

3 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS REFERENTES AO ABORTO DO FETO ANENCÉFALO 

3.1 Prevalência dos Direitos

As pessoas portadoras direitos  encontram-se numa posição mais cômoda que as que são
sujeitos de obrigações. Isto não apenas porque os direitos constituam razões para o estabelecimento
de obri gações em terceiros, mas também porque os direitos normalmente estabelecem uma prevalência
dos valores e interesses por eles prote gidos em relação a outros valores e interesses que não se constituem
em direitos. Em quase todas as Línguas modernas a expressão “di reitos” – rights em Inglês, droits em
Francês, ou Rechte em Ale mão - designa que determinados interesses e valores devem ser pro tegidos
por intermédio de uma ação ou omissão dos demais membros da comunidade, ou mesmo do Estado.

Para alguns autores - como Robert Nozick, ícone do pensamen to neoliberal - os direitos não
apenas estabelecem uma prioridade relativa em favor dos valores e interesses por eles protegidos, senão
uma prioridade absoluta desses valores e interesses. Para esse autor o estabelecimento de direitos
absolutos (como a liberdade ou proprie dade) é a única forma de se dar devida proteção à pessoa,
entendida como ser individual, que deve ser sempre considerada como fim em si mesmo, como postulava
Kant. Os direitos são instrumentos volta dos a destacar cada pessoa e seus interesses da sociedade. Se
não forem capazes designar e estabelecer uma fortíssima trincheira aos interesses de um único indivíduo,
em face do agregado de interesses da sociedade, os direitos perdem todo seu sentido, para Nozick. Se
não houvesse direitos capazes de excluir (impedir) determinadas ações em relações às pessoas, o único
critério para avaliar a validade moral das ações seria o princípio utilitário. Assim, todas as ações que am -
pliassem a felicidade do maior número de pessoas deveriam ser con sideradas válidas, ainda que em
detrimento de direitos. 

Esta forma de hiperindividualismo proposta por Nozick com preende os direitos como esferas
de proteção absoluta de cada indiví duo frente aos demais e ao Estado. Qualquer limitação desses direi -
tos por interesses coletivos é vista como uma forma de usurpação e violação da pessoa.

Os direitos servem, assim, para estabelecer prioridades entre interesses, recursos, oportunidades
ou liberdades. Aqueles interesses que forem protegidos como direitos devem ter prevalência sobre os
que não tiverem recebido a mesma proteção. Essa prevalência, no entanto, não é absoluta, senão a
priori – ou seja, ela pode ser objeto de ponderação.

Portanto, os direitos precedem os deveres, são razões pelas quais outras pessoas se tornam sujeitos
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de obrigações. Ter um direito significa ter uma boa justificativa, uma razão suficiente, para que outras
pessoas estejam obrigadas e, portanto, tenham deveres em relação àquela pessoa que tem um di-
reito.113

Este peso maior, porém, pode ser relativizado, especialmente quando o confronto se dá entre
diversos valores e interesses, todos protegidos por direitos.

3.2 Dos Direitos Fundamentais

“Direitos fundamentais” é a denominação comumente emprega da por constitucionalistas
para designar o conjunto de direitos da pes soa humana expressa ou implicitamente reconhecidos por
uma deter minada ordem constitucional. A Constituição de 1988 incorporou esta terminologia para
designar sua generosa carta de direitos. Embora in corporados pelo direito positivo, os direitos fundamentais
continuam a partilhar de uma série de características com o universo moral dos direitos da pessoa
humana. Sua principal distinção é a positividade, ou seja, o reconhecimento por uma ordem constitucional
em vigor.114

Ao servir de veículo para a incorporação dos direitos da pessoa humana pelo Direito, os
direitos fundamentais passam a se constituir numa importante parte da reserva de justiça do sistema
jurídico (Oscar Vilhena Vieira. A Constituição e sua Reserva de Justiça. São Paulo: Malheiros Editores,
2002, pp. 224 e ss.). Isto em três sentidos: em primeiro lugar pela abertura dos direitos funda mentais
à moralidade - o que se pode verificar pela incorporação pelos direitos fundamentais de valores morais,
como a dignidade humana, a igualdade ou a liberdade; por outro lado, a gramática dos direitos fundamentais
impõe que o mesmo padrão de respeito e consideração exigido no tratamento de uma pessoa seja
dispensado em relação a todas as outras pessoas ou, ao menos, para todas as pessoas que se encontrem
numa mesma situação - tratando-se, assim, de um meio voltado a distribuir de forma imparcial os
interesses e valores que são protegidos como direitos; por fim, os direitos fundamentais organizam pro-
cedimentos, como o devido processo legal e a própria democracia, que favorecem que as decisões
coletivas sejam tomadas de forma racional.

Como direitos reconhecidos por ordens constitucionais particula res, no entanto, é natural
que os distintos catálogos de direitos funda mentais tenham regimes jurídicos que guardam suas
especificidades, tal como estabelecido pela Constituição de 1988.

Os di reitos da pessoa humana, como já mencionamos, constituem uma idéia reguladora,
ou seja, algo que estabelecemos como um parâmetro ou ideal a ser buscado por nossas sociedades.
Uma sociedade que respeite os direitos da pessoa humana poderia ser considerada, se não uma
sociedade justa, ao menos muito próxima do ideal de justiça.

Fala-se em direitos de primeira, segunda, terceira e quarta gera ções, buscando repercutir
a evolução dos direitos na história euro péia. Em primeiro lugar teriam surgido os direitos civis de não
ser mos molestados pelo Estado, direito de termos nossa integridade, nossa propriedade, além de nossa
liberdade, a salvo das investidas ar bitrárias do Poder Público. Esse grupo de direitos demarcaria os limites
de ação do Estado Liberal. Uma segunda geração de direitos esta ria vinculada à participação política,
ou direitos políticos. Partindo do pressuposto de que as pessoas são dotadas de igual valor, a todos deve
ser dado o direito de participar em igual medida do processo político.Esses direitos são constitutivos dos
regimes democráticos. 

Uma terceira geração de direitos, decorrente da implementação dos regimes democráticos
e da incorporação do povo ao processo de decisão polí tica, seria o reconhecimento pelo Estado de res-
ponsabilidades em re Iação ao bem-estar das pessoas – logo de deveres correlatos aos di reitos sociais
estabelecidos pela ordem legal. São esses os direitos que caracterizam as democracias sociais. Por fim,
fala-se num quarto conjunto de direitos relativos ao bem-estar da comunidade como um todo, como os

113*VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos Humanos na internet. Disponível em http://www.dhnet.org.br/educar/academia/coloquio/vilhena_gra-
matica.html Acesso em 12 de outubro de 2007.
114 PREREZ, Viviane. Criança e Adolescente: o direito de não trabalhar antes da idade. Disponível em
<www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Dissertacoes/Integra/VivianePerez.pdf>. Acesso em 15 de setembro de 2007
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relativos ao meio ambiente ou de comunidades espe cíficas, como o direito à cultura.

3.3 Da Prevalência dos Direitos Fundamentais

O reconhecimento expresso ou implícito pela Constituição de um direito fundamental tem
como conseqüência colocá-Io no topo da hierarquia das escolhas públicas. Ou seja, o interesse ou valor
por ele protegido deve prevalecer sobre outros interesses ou valores não pro tegidos como direitos
fundamentais. No mais das vezes, no entanto, a colisão entre valores ou interesses presentes na sociedade
pode ser reduzida a uma colisão entre direitos fundamentais. Aí, a prevalência dos direitos reconhecidos
pela Constituição precisa ser relativizada, pois, entre direitos de uma mesma hierarquia, qual deve
prevalecer? A prevalência dos direitos fundamentais deve, assim, ser vista como uma prevalência a
priori: como uma razão para a imposição de obri gações a terceiros. Esses são casos difíceis, que imporão
ao intérpre te a realização de algum processo de valoração moral e escolha polí tica fundamental.

Esta hierarquização imposta pela prevalência dos direitos reco nhecidos pela Constituição
tem diversas conseqüências de natureza propriamente jurídica. A primeira delas refere-se à supremacia
dos direitos fundamentais em relação à lei. 

Ainda no que se refere à hierarquia das normas de direitos fundamentais, a Constituição
Federal estabelece, por intermédio de seu artigo 60, § 4º, IV, que não poderão ser objeto de deliberação
as emendas tendentes a abolir “os direitos e garantias individuais”. Deve isto significar que o constituinte
de 1988 parece ter criado uma superesfera de proteção aos direitos fundamentais, entrincheirando-os
contra os ataques eventualmente perpetrados pelo legislador, seja ele ordinário ou reformador.

Por fim, a prevalência dos direitos fundamentais parece reclamar algum mecanismo de
fiscalização, para que não se transforme numa prevalência meramente nominal. Sem que sejam protegidos
por algum tipo de controle de constitucionalidade os direitos fundamentais ficariam à mercê de ataques
do legislador e da Administração.

3.4 Valores Fundamentais ligados à problemática da anencefalia

3.4.1 Dignidade Humana

A Constituição Brasileira estabelece a dignidade da pessoa hu mana como um dos fundamentos
da República Brasileira, por intermédio de seu artigo 1º, III.  A expressão não volta mais a
aparecer no texto co mo um direito subjetivo expressamente reconhecido. Talvez essa te nha sido
uma posição sábia de nosso constituinte, pois a dignidade é multidimensional, estando associada
a um grande conjunto de condições ligadas à existência humana, a começar pela própria vida,
pas sando pela integridade física e psíquica, integridade moral, liberdade, condições materiais
de bem-estar etc. Nesse sentido, a realização da dignidade humana está vinculada à realização
de outros direitos fun damentais - estes, sim, expressamente consagrados pela Constituição de
1988.

Isso não deve significar, no entanto, que a dignidade não tenha um sentido autônomo e ju-
ridicamente relevante, como um direito que imponha deveres ao Estado e aos demais membros da
sociedade. Até porque em muitas situações encontra-se a idéia de dignidade em confronto com os
direitos fundamentais acima mencionados.

Pensa-se apenas nas seguintes situações: eutanásia e contrato para prestação de serviços
degradantes. 

No primeiro caso temos, de um lado, o direito à vida e a obrigação correlata do Estado de
agir a favor dessa vida; e, do outro, a dignidade de uma pessoa, que não quer permanecer em um estado
vege tativo indefinidamente, em decorrência de uma doença ou acidente cruel. Esse é um caso clássico
de colisão entre os direitos à vida e à dignidade.

Na situação do contrato degradante pode-se ter uma pessoa – um anão, por exemplo - que,
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no gozo de seu direito à liberdade, aceita trabalhar num programa de televisão onde ele é sistematicamente
humilhado em face de sua condição física; temos aqui uma situação patente de confronto entre o valor
“liberdade” e o valor “dignidade”.

Este contrato, livremente firmado, é válido em face do Princípio da dignidade humana?

Para resolver situações como essas se precisa de um conceito de dignidade que não se
confunda com o de vida ou liberdade, pois em ambos os casos vida e liberdade aparecem em contraposição
a um outro valor, que se refere à condição de uma vida que valha a pena ser vivida ou à condição pela
qual merece ser tratados pelo simples fato de sermos humanos. Embora a vida e a liberdade sejam, na
gran de maioria dos casos, precondições da dignidade, em situações extre mas podem encontrar-se em
pólos distintos desse valor.

Se atentar-se para a carta brasileira de direitos fundamentais, encontraremos um razoável
conjunto de direitos que circulam diretamente na órbita do direito à dignidade, como a proteção à vida,
expressa pelo caput do art. 511; o direito à integridade física, psíquica e moral, protegida pelo inciso III
do mesmo artigo, ao afirmar que “ninguém será sub metido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante”; ou, ain da, a vedação às penas de morte, de caráter perpétuo ou cruel, estipu lada pelo
inciso XLVII, ainda do art. 5º. Em todas essas ocasiões o constituinte está proibindo que a vida seja
extinta ou que seja subme tida a padrões inadmissíveis, da perspectiva do que se compreenda por vida
digna. A proibição à pena de morte é auto-evidente, posto que elimina a base física da existência moral.
No que tange às demais situações, de crueldade, estamos lidando com um dos dispositivos mais abertos
à construção de sentido. No caso da tortura, a lei penal .conceituou aquilo que deve ser considerado
inadmissível. Os concei tos de “cruel”, “degradante” ou “desumano”, no entanto, ficaram aber tos à
interpretação ou construção de seus sentidos. A sociedade e o Direito é que refletem seus valores, que
vão a cada momento dizer o que é, ou não, “cruel”, o que é, ou não, “desumano” ou “degradante”; logo,
o que afeta, ou não a dignidade.

O que parece comum a todas essas situações, desde a morte até a submissão à crueldade,
é que a pessoa está deixando de ser tratada como um fim em si, servindo de objeto à realização do
interesse ex clusivo de seu algoz. A ação do pelotão de fuzilamento ou a do torturador não levam em
consideração a vítima, mas apenas o interesse do carrasco em punir ou obter uma informação. 

A Constituição, por outro lado, parece ter-se omitido em regular uma série de situações que
envolvem questões de dignidade, como, por exemplo, a vedação ao trabalho escravo, ou a ele análogo,
regu lada, hoje, pelo Código Penal. A escravidão, ao submeter a pessoa ao controle total do outro, é uma
das formas mais antigas de afronta à idéia de dignidade corno esfera de realização da autonomia moral.
No mesmo plano coloca-se a exploração sexual de adolescentes, ou pros tituição infantil, problema
sistêmico em nossa sociedade. Esta e ou tras omissões ficam claramente supridas pelo acolhimento do
princí pio da dignidade humana.

Também, no campo da dignidade humana, como âmbito de pro teção geral da pessoa
enquanto fecho de sentimentos e razão, e não como objeto, surgem questões extremamente complexas
como o abor to, o transplante de órgãos, a gravidez encomendada e, por fim, o campo da Engenharia
Genética. O princípio da dignidade humana in cide diretamente sobre todas essa situações dramáticas,
normalmente em tensão com o direito à liberdade e à vida biológica.

“Modernamente, como fundamento do estado democrático de direito, art. 1º, III da CF, se
repõe um espaço de integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua existência. Assim,
se sedimenta como a titularidade desses direitos no pós-guerra. Inerentes aos direitos da personalidade
estão: o direito à integridade física, o direito à vida, o direito ao corpo e ao próprio cadáver. Numa outra
linha, os direitos ligados à imagem, à honra, à liberdade, à vida privada, à intimidade, ao nome e ao
direito do autor e outros. Assim, obrigar uma mulher a levar uma gravidez a termo com a certeza da
inviabilidade do feto é assemelhado a uma condição de tortura.115

115 SILVA, Adriana Guimarães. Direito ao Aborto em Casos de Anencefalia como Violação aos Direitos Humanos das MulheresDisponível
em< www.advocaci.org.br/artig_08.htm . >Acesso em 15 de setembro de 2007.
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No caso a seguir elencado, qual seja, o do aborto do feto anencéfalo, algumas destas questões
foram enfrentadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O desafio desta monografia é tentar
compreender se foi o Tribu nal capaz de articular este conceito com os demais direitos fundamen tais que
se colocaram em tensão com o princípio da dignidade.

4 ABORTO ANENCEFÁLICO

4.1 Conceito 

A anencefalia é uma patologia congênita que afeta a configuração encefálica e dos ossos do
crânio que rodeiam a cabeça. A conseqüência deste problema é um desenvolvimento mínimo do encéfalo,
o qual com freqüência apresenta uma ausência parcial ou total do cérebro (região do encéfalo responsável
pelo pensamento, a vista, o ouvido, o tato e os movimentos). A parte posterior do crânio aparece sem
fechar e é possível, ademais, que faltem ossos nas regiões laterais e anterior da cabeça” 116

A anencefalia pode ser definida como doença congênita incurável, pois o feto nasce com uma
má formação cerebral na gestação, não apresentando o cérebro e nem o córtex, havendo apenas o
resíduo do tronco encefálico. Como é notória a ausência de cérebro descaracteriza a probabilidade de
vida do feto, sendo essa doença fatal em 100% dos casos. Todavia, a mãe corre um grande risco
proveniente dessa anomalia fetal, pois este morre muitas vezes antes mesmo de seu nascimento. Dessa
forma a antecipação do parto seria uma medida terapêutica para salvaguardar a vida da mãe, tirando
um feto que não teria a menor chance de sobrevivência.

Não se pode examinar a questão de fetos gerados sem cérebro dissociada do contexto social
e tecnológico atual. O avanço da ciência médica cria novas situações, permitindo o diagnóstico de doenças
letais do nascituro, como os portadores de atelosteogênse, do tipo II ou de anencefalia. Neste caso não
existe nenhum relato de sobrevida neonatal.

O problema da Anencefalia assumiu, nestes últimos anos, uma importância cada vez maior
sob vários aspectos: médico, técnico, religioso, ético e principalmente jurídico.

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na argüição formulada pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores na saúde, de descumprimento de preceitos fundamentais – da dignidade
da pessoa humana, da legalidade, em seu conceito maior, da liberdade e autonomia da vontade e do
direito à saúde – consagrados pela Constituição Federal de 1988, concedeu liminar, ad referendum do
Tribunal Pleno, para sobrestar os processos e decisões não transitadas em julgado e para reconhecer “o
Direito Constitucional da gestante de se submeter à operação terapêutica de parto de fetos anencefálicos,
a partir de laudo médico atestando a deformidade, a anomalia que atingiu o feto” e o “risco de manter-
se com plena eficácia o ambiente de desencontros em pronunciamentos judiciais até aqui notados”
(Medida cautelar em argüição de descumprimento de preceito fundamental nº 54 – 8, Diário da Justiça,
Seção 1,nº 147, de 2 de agosto de 2004, pp. 64/65)”.

O Código Penal foi criado pelo decreto-lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940.
O Código Penal Brasileiro autoriza a interrupção da gestação em casos de:
risco de vida para a mulher; 
gravidez resultante de estupro.

No âmbito penal convém demarcar duas premissas básicas que, a priori parecem estar
orientadas ao problema. A primeira refere-se à aflição psicológica a que a gestante que constata que
gera um anencéfalo é acometida, a qual parece ser permanente e crescente na medida em que se
aproxima o traumático final de gestação. Isso implica em uma aflição de ordem moral comparável ou
até superior a outras causas de justificação albergada pela legislação brasileira. Insta que se trate então,
da possibilidade de reconhecimento de uma causa de justificação, ainda que supralegal. A segunda re-
fere-se à adoção, própria de um regime democrático, de um Direito penal mínimo, que obriga a pensar

116 Disponível em  <http://www.mmhs.com/clinical/peds/spanish/neuro/anenceph.htm> Acesso em 18 de setembro de 2007. 
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na proteção seletiva de bens jurídicos. É necessário cogitar se a vedação da interrupção da gestação de
um anencéfalo efetivamente constitui uma ofensa grave a um bem jurídico importante para o
desenvolvimento de um indivíduo na sociedade e, por via de conseqüência, se existe, neste caso,
tipicidade material.117

Com relação à Anencefalia, é interessante ressaltar às reflexões da Aplicação da Lei Penal,
a Anterioridade da Lei: Há Lei Anterior que defina o crime por Anencefalia? Observa-se, que o Art. 1º
do CP e no art. 5º, XXXIX, da CF-88, que diz: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena
sem prévia cominação legal. Significa pela anterioridade, que é obrigatório a prévia existência de lei
penal incriminadora para que alguém possa ser por um fato condenado, exigindo, também, prévia
cominação legal de sanção, para que alguém possa sofrê-la. Cumpre esclarecer que, mencionando à
anterioridade da Lei Penal, espelha, ainda, neste contexto, o princípio da Legalidade ou da reserva legal,
que tem três significados: a) Político: significando uma garantia constitucional dos direitos fundamentais
do homem; b) Jurídico ( em sentido lato ): querendo dizer que ninguém está obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude da lei ( Art. 5.º, II CF-88) e c) Jurídico ( em sentido estrito ou
penal), que significa ser o fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras. Neste último prisma,
é também conhecido como princípio da reserva legal, ou seja, os tipos penais incriminadores somente
podem ser criados por Lei em sentido estrito, emanada do Legislativo, de acordo com o processo previsto
na Constituição Federal.

Do ponto de vista jurídico, a lei não estabelece limites de idade para a efetuação de tal ato,
pois o aborto apenas é conceituado como a interrupção da gravidez com a intenção de eliminar o feto,
sem se importar com mais detalhes. Diferentemente da opinião médica que considera aborto a interrupção
da gravidez, antes do feto completar 20 semanas e de pesar 500 gramas, ou antes, de medir 16,5 cm.
Já que segundo a medicina antes de completar os requisitos previstos, no feto ainda não se constitui
vida.

Existem pessoas que defendem a legalização do aborto, pois assim se evitaria o risco de
perda da vida da mãe de forma desnecessária, uma vez que o feto não tem a menor chance de vida.
Já que no caso de estupro se permite o ato abortivo, na situação do aborto anencefálico sem dúvida
alguma deveria ser permitido também.

A problemática se iniciou no dia 19 de dezembro de 1992 quando um juiz da comarca de
Londrina deu uma autorização para que fosse feito um ato abortivo pelo feto anencefálico, cuja gestação
já se encontrava com 20 semanas de idade. Em 1993 houve uma impetração com o mesmo pedido no
Tribunal de Justiça de São Paulo, mas dessa vez a gravidez estava com 24 semanas completas, e por
fim o pedido foi atendido. Os dois consentimentos por parte do judiciário levantaram mais pedidos e em
1993 houve outra concessão do judiciário que suscitou a hipótese da liberação judicial para o aborto em
casos de fetos vítimas de malefícios incompatíveis com a vida extra-uterina.

Através de proposta feita pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde o Supremo
Tribunal Federal no dia 27 de abril de 2005, retomaram a discussão sobre o assunto. Ao se analisar a
questão da ADPF, pode-se afirmar que esta é considerada como um instrumento necessário para
questionar a falta de previsão legal para essa questão do aborto anencefálico. O Supremo então resolveu
que teria a necessidade de se dar uma resposta ampla e definitiva para a questão, evitando assim
divergências nos tribunais com relação a esse assunto, além de afirmar que a própria insegurança jurídica
até esse momento poderia ser considerada como um descumprimento a preceitos fundamentais. A
indagação da CNTS está fulcrada nos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, direito
a saúde e da liberdade. Após o apoio de Ministros, o Ministro presidente decretou a devolução do processo
ao relator, para que este decida o procedimento processual a ser seguido na instrução. 

Os que sustentam o respeito à vida do feto devem ostentar para o seguinte: em jogo está
a vida ou qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas com o feto mal formado. Se até em caso de
estupro, em que o feto está bem formado nosso direito autoriza o aborto nada justifica que a mesma
regra seja estendida para o aborto anencefálico é óbvio que a gestante por suas convicções religiosas
pode não querer o aborto, mas isso é uma decisão pessoal e tem o direito de ser respeitada de qualquer
maneira não pode impedir o exercício do direito ao aborto para aqueles que não querem passar por todo

117 Disponível em: <www.pgj.ma.gov.br/ampem/artigos/25.%20Anencefalia_e_%20aborto.doc.> Acesso em 12 de setembro de 2007.
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sofrimento da gestação. Entre esses sofrimentos da gestação anencefálica segundo a Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia podemos destacar as alterações de comportamento e
psicologia da gestante (em alguns casos mais graves levando a “mãe” a tentativa de suicídio), maior
incidência de hemorragia internas por falta de contratilidade uterina maior incidência de infecções pós-
cirúrgicas devido os membros obstétricos do parto entre outras complicações.

A punição do aborto no Código Penal (CF do artigo 124, 13-26 e 128, I e II) existe para
proteger uma vida potencial como no caso da amencefolia não há possibilidade de vida, não há vida
protegida do mesmo modo, o Direito Brasileiro não tem definição do que é vida, mas tem de morte:
autoriza a retirada de órgãos após a polêmica cerebral, como não tem cérebro, tecnicamente esses
embriões já estariam mortos, sendo assim, obrigando a mulher a manter a gestão anencefalia violaria
os princípios constitucionais da dignidade, legalidade, autonomia da vontade, bem como o direito à
saúde.

Entretanto, não se tem reconhecido, no âmbito forense, como igual proteção da sanidade
psicológica da mulher a interrupção da gestação de um feto anencéfalo, ainda que seja evidente o
sofrimento que se impinge à gestante pela determinação de que o parto deva chegar a termo.

Na realidade, o fundamento pelo qual nosso Código não abriga a possibilidade de exclusão
da antijuridicidade nas hipóteses de anencefalia deriva simplesmente da época de sua edição, quando
a ciência médica ainda não avançara a ponto de oferecer um diagnóstico seguro sobre a inviabilidade
fetal em casos de anencefalia. Basta ver os comentários dos tratadistas da época, quando cuidavam da
questão do aborto relacionado com problemas clínicos do produto da concepção.118 

Menciona Aníbal Bruno (1996, p. 78):

É impossível definir com segurança o que resultará do jogo entre os genes favoráveis e desfavoráveis
provindos dos dois núcleos germinais e submetido por sua vez à influência das infinitas condições
que irão cercar a evolução do novo ser e imprimir-lhe a extrema complexidade da sua estrutura e
do seu comportamento individual [...] Em verdade, estamos diante de um problema obscuro, sobre
o qual a ciência da herança ainda não pôde dizer a palavra decisiva. E nada mais contrário aos
princípios que regem o Direito do que pretender decidir sobre tais incertezas o destino de um ser
humano.

Partindo da mesma premissa, Nélson Hungria (1998, p. 19):

O Código não incluiu entre os casos de aborto legal o chamado aborto eugenésico, que, segundo o
projeto dinamarquês de 1936, deve ser permitido quando existe perigo certo de que o filho, em razão
de predisposição hereditária, padecerá de enfermidade mental, imbecilidade ou outra grave perturbação
psíquica, epilepsia ou perigosa e incurável enfermidade corporal». Andou acertadamente o nosso
legislador em repelir a legitimidade do aborto eugenésico, que não passa de uma das muitas trouvailles
dessa pretensiosa charlatanice que dá pelo nome de eugenia. Consiste esta num amontoado de
hipóteses e conjeturas, sem nenhuma sólida base científica. Nenhuma prova irrefutável pode ela
fornecer no sentido da previsão de que um feto será, fatalmente, um produto degenerado. Eis a
incisiva lição de Von Franqué: «Não há doença alguma da mãe ou do pai, em virtude da qual a ciência,
de modo geral ou nalgum caso particular, possa, com segurança, prever o nascimento de um produto
degenerado, que mereça, sem maior indagação, ser sacrificado... Os enfermos mentais, posto que
capazes de reprodução, podem ter descendentes inteiramente sãos e de alta espiritualidade...A grande
maioria dos tuberculosos gera filhos perfeitamente sãos e até mesmo robustos.

Na verdade, o problema do chamado “aborto eugênico” se referia então às deformidades
físicas e mentais que o feto poderia apresentar e, nestes casos, a defesa do aborto em casos como tais
guardava simetria com o horror nazista de propostas de eliminação similares às Leis eugênicas então
editadas. Nesse diapasão, a autorização do aborto se referia a uma situação em que não havia prognóstico
de morte. É Magalhães Noronha quem comenta a “falibilidade do prognóstico: no caso concreto, não
haverá fatalidade do efeito pernicioso no ente em formação: é mais uma razão para não se admitir sua
morte antecipada”.119
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Portanto, é evidente que o sacrifício da gestação não pode ser imposto a mulher portadora
do feto anencefálico, nesse caso o abortamento é a medida indicada para a prevenção da saúde física
e mental da mulher e por respeito aos seus direitos humanos, bem como de seu eventual companheiro
e de sua família, ninguém pode ser obrigado a sofrer inutilmente, amargando uma espera angustiante
por uma criança sem cérebro e, portanto, sem nenhuma condição de sobreviver.120

Mais de 90% das controvérsias nos meios da bioética referem-se ao campo dos direitos re-
produtivos, destacando-se a questão do aborto, que, por tabela, faz aflorar as apaixonadas discussões
em torno do embrião. Trata-se de um assunto tão relevante a ponto de ser considerado um dos problemas
centrais da bioética. Porque o aborto sempre foi, na história dos povos, absolutamente proibido, do ponto
de vista da moral. Atualmente, as condições psicológicas e econômicas se tornaram relevantes para
questionamentos acerca de se aceitar ou não o aborto, segundo as necessidades da mulher.

O médico Thomaz Rafael Gollop, em artigo bastante esclarecedor sobre o assunto, e com
sua experiência no atendimento de mais de três mil casais em exames pré-natais para diagnóstico de
malformações fetais, examina a questão do aborto eugênico sob o prisma médico e informa que «na
área de minha especialidade, a ultra-sonografia e outros exames de alta precisão fornecem dados muito
seguros sobre a saúde do feto nos casos de risco, nos quais, dado um quadro adverso, o casal deveria
ter o direito de escolher livremente pela continuação ou interrupção da gravidez. Informa o ilustre médico
que “recente levantamento comparativo feito pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
mostra que, em 1970, cerca de 35% dos médicos eram favoráveis a uma lei que permitisse a interrupção
da gravidez por anomalia fetal. Hoje, 90% dos obstetras pensam da mesma forma. Houve uma revolução
do pensamento médico, ditada por todo o tipo de informação e pelos avanços tecnológicos, mas não
acompanhada pela lei penal nem por setores influentes da sociedade.” E acrescenta que “o que nós
temos observado é que em 95% dos casos, diante de uma anomalia fetal grave, a opção do casal é a
interrupção da gestação ainda que ela não seja legal em nosso meio”. E conclui, mencionando dois
precedentes jurídicos da mais alta importância. “Em dezembro de 1992, o Juiz Dr. Miguel Kfoury Neto,
de Londrina, autorizou a interrupção de uma gestação na qual havia sido diagnosticada anencefalia. Em
dezembro de 1993, entramos com ação e obtivemos do Juiz de Direito Dr. Geraldo Francisco Pinheiro
Franco autorização para interromper gravidez de 23 semanas em feto portador de acrania. A nosso ver,
são essas demonstrações claras, onde o avanço da ciência médica procurou e obteve apoio e sensibilidade
da classe jurídica.”121

Em uma compreensão de bioética, a postura de governos quanto ao aborto é insustentável
do ponto de vista ético, posto que a sociedade é plural, logo nem todas as pessoas professam a mesma
fé. Portanto, é antiético obrigar alguém a pautar a sua vida pela moralidade de uma visão de mundo
derivada de uma determinada crença.

De acordo com alguns profissionais ligados à bioética, a legalização do aborto é a única
postura ética diante da situação de calamidade pública que é o aborto ilegal, pois a legalidade não significa
a obrigatoriedade de abortar e possibilitará às pessoas viver em um contexto no qual poderão ter
autonomia e condições sociais e materiais de decidir o que fazer quando colocadas em situação de
complexidade incontestável, considerando também que as interdições ao aborto só jogam na clandestinidade
um problema da saúde pública. 

No Código Penal brasileiro, em vigor desde 1940, o aborto está inserido no capítulo dos
“Crimes contra a vida”, artigos 124 a 128. Abre-se exceção para o aborto realizado por profissional
médico para salvar a vida da gestante ou em caso de estupro. 

É certo afirmar que o caráter humano do embrião é indiscutível e foi há muito estabelecido
pela ciência. Ainda existem inúmeros critérios possíveis para definir a partir de que altura o feto tem o

118 CALADO, Aline Vieira. ADPF e a Anancefalia. Disponível em:<http://direitounipbrasilia.blogspot.com/2007/11/direito-penal-adpf-e-
anencefalia.html> Acesso em 16 de setembro de 2007.
119 Disponível em <www.pgj.ma.gov.br/ampem/artigos/25.%20Anencefalia_e_%20aborto.doc.> Acesso em 12 de outubro de 2007.
120 Disponível em: 
<http://www2.oabsp.org.br/asp/jornal/materias.asp?edicao=80&pagina=1949&tds=7&sub=0&sub2=0&pgNovo=67. >Acesso em 23 de
setembro de 2007.
121 Disponível em <www.revistapersona.com.ar/Persona27/27cartarocha.htm.> Acesso em 15 de outubro 
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direito à vida. Os opositores da legalização costumam reclamar que, se nem os defensores da legalização
estão de acordo acerca do critério a usar, segue-se que devemos ser cautelosos e tratar o feto como se
tivesse o direito à vida desde a concepção. É verdade, sim, que há desacordo entre os defensores da
legalização acerca de qual o critério a usar. Dessa forma, a única coisa que se segue é que não é permissível
usar um argumento de autoridade para tentar estabelecer uma dada conclusão quando as autoridades
não estão de acordo entre si.122

4.2 Diagnóstico

Pode-se identificar a anencefalia através do método da ecografia, pelo qual se auxilia no
diagnóstico baseado no registro gráfico de ecos de ultrassons que são emitidos e captados por um
aparelho especial que emite as ondas e capta os seus reflexos fazendo também o registro gráfico. 

Durante o período da gestação a mulher deve submeter-se a alguns exames, dentre estes
pelo menos, a um exame ecográfico, onde se identifica os primeiros sinais de alteração no desenvolvimento
do feto. 

A ecografia possibilita a visualização do feto, permitindo que especialistas em genética e em
medicina fetal antecipem diagnósticos de má-formação fetal e que cirurgiões pediátricos planejem
intervenções cirúrgicas intra-útero ou imediatamente após o nascimento. O exame traz ainda informações
sobre sexo, tamanho e peso do feto. Os estudos de medicina fetal e de terapia neonatal datam da década
de 1950, só conseguindo alcance de sofisticação nas duas últimas décadas. A popularização das técnicas
de diagnóstico fetal provocou uma série de debates na bioética. Assim o consenso da bioética era, e
ainda é, o de que os futuros pais deveriam ser suficientemente informados sobre os diferentes aspectos
da saúde do feto para que pudessem tomar decisões reprodutivas o mais livremente possível, não
importando qual o conteúdo das decisões.123

4.3 Incidências

No Brasil, é de 01 por 1.000 fetos normais. Já os dados das sociedades médicas e ginecológicas,
estimam que no Brasil ocorram 02 casos de Anencefalia a cada 1.000 nascimentos.

O Brasil é o 4º país do mundo em prevalência de anencefalia. O Chile é o primeiro e também
não permite a antecipação do parto nesses casos. A taxa brasileira é 50 vezes maior do que a da França,
da Bélgica e da Áustria, onde a interrupção da gravidez é permitida. A Bolívia, o Equador e a China
permitem a antecipação do parto em casos de anencefalia.

Estima-se que duas mil autorizações, entre despachos do Ministério Público e alvarás judiciais,
tenham sido emitidas na última década autorizando mulheres a antecipar o parto após o diagnóstico ou
3.000 alvarás da Justiça e pareceres do Ministério Público foram emitidos nos últimos 15 anos. Desde
1989, foram concedidas no Brasil cerca de três mil autorizações judiciais permitindo que mulheres in-
terrompessem a gestação de fetos anencéfalos, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Saúde (CNTS). Desde a concessão da liminar em julho, pelo menos dez mulheres interromperam a
gestação. Grande parte desses processos envolvia mulheres pobres e usuárias do sistema público de
saúde ou do SUS.124

Não há qualquer dúvida científica: um feto anencefálico não sobrevive ao parto, sendo que,
na metade dos casos, a morte se dá intra-útero, o que representa um risco grave e desnecessário para
a saúde das mulheres.

O estudo do aborto do feto anencéfalo, chegou-se a conclusão que diante da evolução da
ciência médica há diagnostico, sem qualquer erro, cem por cento de segurança, concernente a inviabilidade
da vida pós-parto. Concomitantemente, a sociedade que acompanha a evolução científica coloca no
mesmo patamar essa gestação aos transtornos e seqüelas da mulher estuprada, hoje aborto necessário,

122 Disponível em: < http://criticanarede.com/aborto1.html.> Acesso em 15 de outubro de 2007. 
123 Disponível em <www.advocaci.org.br/artig_08.htm.> Acesso em 12 de setembro de 2007.
124 Disponível em: <www.saude.df.gov.br>. Acesso em 14 de setembro de 2007. 
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impunível. Portanto, fatalmente chegar-se-á a mesma legalização desse aborto: terapêutico ou sentimental,
resultante de estupro, preserva-se aí as seqüelas da mãe e do feto anencéfalo – não pode haver diferente
tratamento da lei.

Ademais, na seara jurídica não há um conceito objetivo do que vem a ser “vida”. Outrossim,
fazendo interpretação da Lei de Transplantes de órgãos( Lei 9.934/97) “há o conceito jurídico de morte,
juridicamente falando, é, pois, a ausência de vida, representada esta pela atividade cerebral da qual
depende a realização de todas as funções do encéfalo (tronco mais cérebro) e por conseguinte, de todo
o corpo humano. Havendo conceito jurídico de morte, é possível, por exclusão, denominar-se juridicamente
vida, ainda que não haja uma absoluta coincidência entre o conceito médico de morte encefálica e a
situação neurológica derivada da anencefalia. 125

4.4 O caso da bebê anencéfala Marcela de Jesus Galante Ferreira

A recém-nascida anencéfala Marcela de Jesus Galante Ferreira virou motivo de inquietação
do movimento pela descriminalização do aborto e, ao mesmo tempo, ícone dos grupos em defesa da
vida, já que superou a expectativa de vida até então percebida nos fetos anencéfalos.

A medicina diz que a bebê Marcela é uma exceção, uma vez que a sua sobrevivência só é
garantida pela aposta de muita medicalização para transformá-la em heroína. Se tivesse tido alta
hospitalar, possivelmente já estaria morta.  A bebê usa uma espécie de capacete de oxigênio, além de
ingerir  leite através de sonda. Sofre de vez em quando parada cardíaca e também paradas respiratórias,
convulsões e febres.

“Segundo o ginecologista e obstetra Thomaz Rafael Gollop, professor da Universidade de
São Paulo, Marcela de Jesus tem os hemisférios cerebrais destruídos, um diagnóstico fechado de
anencefalia e um prognóstico certo: o da progressiva deterioração de seu organismo, até o perecimento. 

Malformação com causas multifatoriais, a anencefalia atinge mais meninas do que meninos
e, explica o professor, em 60% dos casos, relaciona-se a uma dieta materna pobre em ácido fólico
durante o mês antecedente e posterior à concepção. “Infelizmente é um quadro irreversível”, diz o do-
cente.

O chefe do setor de neurologia infantil da Universidade Federal de São Paulo, o professor-
adjunto Luiz Celso Vilanova, explica que, na anencefalia, uma parte do cérebro, o córtex cerebral,
responsável pelas funções mentais superiores, não chega a se formar. “O que existe é o tronco cerebral”,
uma estrutura primitiva que coordena reações a estímulos, batimentos cardíacos e respiração, entre
outras funções. 

“O bebê anencéfalo é incapaz de sentir -para isso ele precisaria do córtex cerebral-, mas ele
é capaz de reagir a estímulos”, explica o professor. 
“Um bebê anencéfalo pode ter, no máximo, reações reflexas, como aquelas típicas do estado vegetativo,
sem traço de consciência. Emoções, sentimentos e pensamentos estão fora do horizonte de um bebê
nessas condições”, afirma. 
Diretora da Anis, ONG que é referência feminista em pesquisa sobre bioética, a antropóloga Debora
Diniz tem assessorado várias mulheres grávidas de fetos anencéfalos nos últimos anos.126

Um feto com anencefalia tem reações típicas do estado vegetativo, sem qualquer tipo de
consciência. Não sentem emoções, sentimentos, logo não se pode fazer da excepcionalidade do caso
uma norma que se enquadre sobre as grávidas de fetos anencéfalos. Em um Estado Democrático e
acima de tudo, laico, é incoerente almejar que todas as mulheres grávidas de fetos anencéfalos passem
a acreditar em milagres. Assim sendo, cabe à mãe a decisão se deve ou não levar ao final a gestação.

125 Disponível em <http://direitounipbrasilia.blogspot.com/2007/11/direito-penal-adpf-e-anencefalia.html>. Acesso em 23 de setembro de
2007.
126 Disponível em; <www.montfort.org.br/index.php?secao=imprensa&subsecao=cotidiano&artigo=20061129&lang=bra>  Acesso em 23
de setembro de 2007.
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4.5 A Teoria da Imputação Objetiva e o Tratamento à Anencefalia: Fato Típico ou  Atí-
pico

Em se tratando da teoria da imputação objetiva esta centra-se na questão da  criação ou a
incrementação de um risco relevante e proibido (ou seja, risco juridicamente desaprovado.

Observando o que assevera Gomes apud  Pamplona Filho (2004, p.109)

A teoria da imputação objetiva consiste basicamente no seguinte: só pode ser responsabi-
lizado penalmente por um fato (leia-se: a um sujeito só pode ser imputado o fato), se ele
criou ou incrementou um risco proibido relevante e, ademais, se o resultado jurídico decor-
reu desse risco.

Observando o que revela esta doutrina, não se pode, em se tratando de aborto anencéfalo, tratar
tal fato basenado-se na atipicidade. Mesmo que esta doutrina explique vários acontecimentos
que até então eram inesplicáveis, não há como considerar, neste caso, fato atípico. Entretanto,
há uma corrente que o considera como sendo atípico, (ausência de tipicidade),  em caso de
anencefalia, tal qual revela Gomes (2002, p. 06):

O risco criado (contra o bem jurídico vida do feto) não é desaprovado juridicamente. (...). Aquilo
que se causa no contexto de um risco permitido (autorizado, razoável) não é juridicamente
desaprovado, logo, não é juridicamente imputável ao agente. No aborto anencefálico, não existe
uma morte arbitrária. Ao contrário, antecipa-se a morte do feto (cuja vida, aliás, está cientificamente
inviabilizada), mas isso é feito para a tutela de outros interesses sumamente relevantes (saúde da
mãe, sobretudo psicológica, dignidade etc.). Não se trata, então, de uma morte arbitrária. Por isso
que o fato é atípico.

Esta corrente revela que, neste caso, outros fatores também são levados em consideração
e que revelam serem de fundamental relevância, pois está em risco a vida da mãe. 

Já a outra corrente, a finalista, toma como parâmetro a defesa de que o feto anencefálico
estaria morto, tomando-se como base a Lei 9.434/95. Assim sendo, seria excluída a adequação típica.
Desta forma, centrando-se a tipicidade, no artigo 17 do Código Penal, não há crime quando o objeto
material for absolutamente impróprio.

Este trabalho vem sustentar que a vida é o bem maior que o ser humano possui e, desta
forma, não se pode considerar o feto portador de anencefalia um fato atípico, pois, se há vida, há risco
proibido.

4.6 Anencefalia e a Inexigibilidade de Conduta Diversa

muitos casos, há de se considerar fatos que impulsionam o indivíduo a agir naquele momento
a partir de um sentimento incontido. No caso da anecefalia, este tipo de aborto pode se enquadrar no
trato da exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de outra conduta, visto que a mãe, quando gestante,
espera um filho saudável e com vida. A partir do momento em que toma conhecimento, fica transtornada
e este fato tende a abalar sua saúde.

Para melhor entendimento, vale observar o posicionamento de alguns autores acerca da não
culpabilidade dos que agem de acordo com a situação com a qual se defrontam em momentos especiais
e em circunstâncias especiais.

Para Toledo (2000, p. 315-316):

Não age culpavelmente – nem deve ser portanto penalmente responsabilizado pelo fato – aquele
que, no momento da ação ou omissão, não poderia, nas circunstâncias, ter agido de outro modo,
porque, dentro do que nos é comumente revelado pela humana experiência, não lhe era exigível
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comportamento diverso.

Comunando com este mesmo pensamento, Damásio (1999, p. 481) revela: 

Não há culpabilidade todas as vezes que, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, não
se possa exigir do sujeito uma conduta diversa daquela por ele cometida. Assim, a exigibilidade
de comportamento diverso constitui um dos elementos da culpabilidade, enquanto a não-
exigibilidade constitui a razão de algumas causas de exclusão da culpabilidade.

Como bem se pronunciam os autores supramencionados, é de relevância existirem fatos
que não são previstos pelo legislador como causa de exclusão de culpabilidade, no entanto, podem ser
considerados como requisitos para a inexigibilidade de outra conduta. Neste diapasão, pode-se ter a
inexigibilidade de outra conduta, mesmo que esta não tenha sido tratada em lei.

Para melhor entendimento, faz-se referência a alguns autores que trabalham muito bem
este posicionamento:

Para Marques (2000, p.227) assevera nesse sentido:

A inexigibilidade de outra conduta pode ser invocada, apesar de não haver texto expresso em lei,
como forma genérica de exclusão da culpabilidade, visto que se trata de princípio imanente no sistema
penal. Nem se diga que, com isto, haverá uma espécie de amolecimento na repressão e na aplicação
das normas punitivas. Quando a conduta não é culpável, a punição é iníqua, pois a ninguém se pune
na ausência de culpa; e afirmar que existe culpa diante da anormalidade do ato volitivo, é verdadeira
heresia.

Assis Toledo (2000, p.315-317) revela com o mesmo pensamento:

A inexigibilidade de outra conduta é, pois, a primeira e mais importante causa de exclusão da
culpabilidade. E constitui um verdadeiro princípio de direito penal. Quando aflora em preceitos
legislados, é uma causa legal de exclusão. Se não, deve ser reputada causa supralegal, erigindo-se
em princípio fundamental que está intimamente ligado com o problema da responsabilidade pessoal
e que, portanto, dispensa a existência de normas expressas a respeito. (...). Pressuposto desse
princípio, segundo J. Godschmidt, é a ‘motivação normal’. O que se quer dizer como isso é que a cul-
pabilidade, para configurar-se, exige uma certa ‘normalidade das circunstâncias’ que cercaram e
poderiam ter influído sobre o desenvolvimento do ato volitivo do agente. Na medida em que essas
circunstâncias apresentem-se significativamente anormais deve-se suspeitar da presença de
anormalidade, também, no ato volitivo. 

Para Nucci (2005, p.396) também comunando com o mesmo pensamento:

Algumas decisões de juizes têm autorizado abortos de fetos que tenham graves anomalias,
inviabilizando, segundo a medicina atual, a sua vida futura. Seriam crianças que fatalmente
morreriam logo ao nascer ou pouco tempo depois. Assim, baseando-se no fato de que algumas
mães, descobrindo tal fato, não se conformam com a gestação de um ser completamente inviável,
abrevia-se o sofrimento e autoriza-se o aborto. O juiz invoca, por vezes, a tese da inexigibilidade
de conduta diversa, por vezes a própria interpretação da norma penal que protege a ‘vida humana’
e não a falsa existência, pois o feto só está ‘vivo’ por conta do organismo materno que o sustenta.
A tese da inexigibilidade, nesse caso, teria dois enfoques: o da mãe, não suportando gerar e
carregar no ventre uma criança de vida inviável; o do medico, julgando salvar a genitora do forte
abalo psicológico que vem sofrendo. A medicina, por ter meios atualmente de detectar tais
anomalias gravíssimas, propicia uma avaliação judicial antes impossível. Até este ponto, cremos
ser razoável a invocação da tese de ser inexigível a mulher carregar por meses um ser que, logo
ao nascer, perecerá.

                                                                               
Focando-se o tema desta monografia e percebendo que, em circunstâncias especiais, a

gestante com o feto anencéfalo está diante de uma situação anormal, não há como exigir desta uma

revista_2014_Layout 1  09/10/2014  23:23  Page 155



156

REVISTA DA DEFENSORIA

conduta que a imponha a aceitar o problema e querer dar continuidade à sua gestação. Como bem se
percebe, ela não age de forma intencional e desimpedida. Tirar o feto é uma escolha e se pode dizer,
bastante penosa para a mãe que esperava esta criança. Assim, ela não poder´ser culpada por sua
conduta, visto que todo o processo psíquico está fortemente arraigado às condições anormais com que
ela se deparou diante do problema da anencefalia.

Mas, então, neste caso aqui discutido, há a inexigibilidade de conduta adversa, a inexistência
do crime ou a isenção da pena?

Para responder a esta interrogativa, toma-se como postura a de Moura Teles (1998, p.290)
que, ao citar a colocação de Damásio de Jesus, bem resolve este problema:

Ao falar da expressão utilizada na norma do art. 22 – que trata da exclusão de culpabilidade pela
coação moral irresistível ou obediência – ‘só é punível o autor da coação ou da ordem’, Damásio
E. de Jesus explica que, a contrário senso, está a lei dizendo ‘não é punível o autor do fato’. Então,
a lei usa a expressão ‘não é punível’, para se referir à exclusão da culpabilidade. Ora, o mesmo
Código Penal, no art. 128, quando trata da exclusão da ilicitude do aborto necessário e do aborto
ético, usa a expressão ‘não se pune’ o aborto praticado por médico.

Diante de toda a ratificação do aborto do feto anencéfalo acerca da existência da inexigi-
bilidade de conduta diversa, o agente está isento da pena. O crime existe, entretanto, há a ausência
de reprovabilidade da conduta. 

5 CONCLUSÃO 

Diante disso, surgem duas indagações plausíveis: O bem jurídico protegido nos dois casos
permitidos por lei (gravidez resultante de estupro ou quando há risco à vida da mãe) é a vida ou tal
consenso diz respeito aos diferentes valores de cada mulher, amparada na sua liberdade individual de
decidir sobre a vida?

A questão do aborto não deve se pautar no dilema entre bandeiras dos prós e dos contras.
E o Código Penal precisa se pronunciar nos dois casos que permite o aborto, informando se considera
ou não o zigoto (primeira célula da fertilização) vida, ou se tem o mesmo direito da mulher.

A vida é o bem de maior importância para o homem, não obstante seja o bem de maior
expressão juridicamente tutelado pelo Estado, tendo como relevante característica a sua indisponibilidade,
onde não é permitido a ninguém ceifar a vida de outrem, nem mesmo a pessoa dispor de sua própria
vida.

De outro lado, não se deve ignorar o respeito à dignidade da pessoa humana, princípio este
resguardado constitucionalmente aos cidadãos como fundamento de um Estado Democrático de Di-
reito.

Tratar o tema do aborto em qualquer de suas formas, gera profundas reflexões e inquietações.
A maioria das mulheres que se encontram na condição de gerar um feto anencéfalo sentem angústia
e sofrimento. Esses sentimentos negativos estão reservados principalmente a mulher, em cujo útero
habita este ser que se desenvolve, ao se depararem com o dilema que nasce com a possibilidade de
interromper uma gravidez.

Deve-se levar em conta que a legislação penal vigente é da década de quarenta, época esta
em que os costumes e pensamentos eram pertinentes ao momento em que vivia a sociedade daquela
era, onde não se tina a mesma estrutura de diagnósticos médicos e até mesmo o modo de pensar dos
legisladores e aplicadores do Direito de hoje.

Os motivos que levam ao dilema do aborto são muitos, a citar: ter sido a mulher vítima de
violência sexual, hipossuficiência econômica,  receio de enfrentar a maternidade; situação familiar;
diagnóstico de doenças do nascituro, o qual foi objeto de estudo nesta monografia.
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Este abortos acontecem, lamentavelmente, e as mulheres ficam sem recursos da assistência
social, da saúde, da psicologia, dos programas de orientação ao planejamento familiar, tornando-se
cada vez mais vítimas doa clandestinidade de abortamento com todas suas conseqüências , com sérios
e por vezes irreversíveis prejuízos à sua saúde física, reprodutiva e emocional.

A notícia da malformação incompatível com a vida interrompe bruscamente um processo
psicológico e social característicos de todas as gestantes e respectivas famílias. Normalmente por ocasião
do diagnóstico a mulher já havia se adaptado à gravidez e experimentado mudanças consideráveis em
seu corpo.

A vida é o bem jurídico protegido pelo aborto, se onde há cessação da atividade cerebral a
qual é pré-requisito para que haja doação de órgãos (como no caso de morte encefálica), não há vida,
não há objeto jurídico e desta forma não há proteção jurídica justificada.

Com isso, chega-se à conclusão de que a interrupção da gravidez do feto anencéfalo é um
indiferente penal. E se assim não fosse, o ônus de ordem psicológica sofrido pela mãe é mais grave, do
que outras razões de ordem moral amparadas pela legislação penal.

Parece correto, justo e humano admiti-lo sob a forma supra-legal de excludente de ilicitude,
quiçá inexigibilidade de conduta diversa. Não se pode olvidar que o Direito penal deve ser visto como
instrumento de que serve o Estado para tutelar bens juridicamente relevantes e não para atuar como
“braço armado”do estado, o qual impõe uma determinada moral.

Assim, onde não há vida não há como considerar a possibilidade de intervenção deste ramo
do direito que mais incisivamente interfere nas liberdades individuais.

Em respeito à integridade física e psíquica da gestante cabe a ela o arbítrio pela continuidade
da gestação de um feto que irá sucumbir, na quase totalidade dos casos, após minutos após o nascimento,
devido não possuir condições mínimas de sobrevivência, ou se assim não pensar optar pela interrupção
da gravidez.

Diante da ausência de potencialidade de vida extra-uterina para o feto anencéfalo, bem
como pela dor e angústia que a gestante passa, conclui-se que há justificativa para a realização do aborto
em casos de anencefalia do mesmo ponto de vista que foi suplantado nas hipóteses de aborto necessário
e aborto sentimental, em que o legislador não está brincando de escolher vidas como ocorre no aborto
eugênico, mas está conferindo a uma situação anômala o seu caráter de excepcionalidade, onde o que
prevalece é o bom senso e não justificativas descabidas.

A antecipação do parto do feto anencéfalo, em nome da saúde física e psíquica da mulher,
vai de contra ao princípio da dignidade da pessoa humana, em sua perspectiva da liberdade, intimidade
e autonomia privada. 
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Ainda sobre a antecipação terapêutica do parto nos casos de anencefalia e a visão do STF —- Novas
considerações em face da dignidade da pessoa humana, da legalidade e da autonomia de vontade

ANEXOS

PETIÇÃO NA ÍNTEGRA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA SAÚDE – CNTS,entidade sindical
de terceiro grau do sistema confederativo, inscrita no CNPJ sob o nº 67.139.485/0001-70 e registrada
no Ministério do Trabalho sob o nº 24000.000490/92, com sede e foro na SCS – Qd. 01 – Bl. G – Edifício
Bacarat, , da Constituição°sala 1605, Brasília, DF, com fundamento no art. 102, § 1  9.882, de 3.12.99,
por seu advogado ao° e segs. da Lei n°Federal e no art. 1 final assinado (doc. nº 01), que receberá
intimações na Av. Rio Branco, nº 125, 21º andar, Centro, Rio de Janeiro, vem oferecer ARGÜIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, IV (a°, indicando como preceitos vulnerados
o art. 1 , II (princípio da legalidade, liberdade e°dignidade da pessoa humana), o art. 5 ,°autonomia
da vontade) e os arts. 6 caput, e 196 (direito à saúde), todos da Constituição da República, e como ato
do Poder Público causador da lesão o conjunto normativo representado pelos arts. 124, 126, caput, e
2.848, de 7.12.40).°128, I e II, do Código Penal (Decreto-lei n
A violação dos preceitos fundamentais invocados decorre de uma específica aplicação que tem sido
dada aos dispositivos do Código Penal referidos, por diversos juízes e tribunais: a que deles extrai a
proibição de efetuar-se a antecipação terapêutica do parto nas hipóteses de fetos anencefálicos, patologia
que torna absolutamente inviável a vida extra-uterina. O pedido, que ao final será especificado de
maneira analítica, é para que este Tribunal proceda à interpretação conforme a Constituição de tais
normas, pronunciando a inconstitucionalidade da incidência das disposições do Código Penal na hipótese
aqui descrita, reconhecendo-se à gestante portadora de feto anencefálico o direito subjetivo de sub-
meter-se ao procedimento médico adequado.

A demonstração da satisfação dos requisitos processuais, bem como da procedência do pedido,
de sua relevância jurídica e do perigo da demora será feita no relato a seguir, que obedecerá ao roteiro
apresentado acima.

I. NOTA PRÉVIA

ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO NÃO É ABORTO
1. A presente ação é proposta com o apoio técnico e institucional da ANIS – Instituto de Bioética,

Direitos Humanos e Gênero, associação civil com sede em Brasília, voltada para a defesa e promoção
da bioética, dos direitos humanos e dos grupos vulneráveis, dentre outros fins institucionais(1). A ANIS
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apenas não figura formalmente como co-autora da ação à vista da jurisprudência dessa Corte em
relação ao direito de propositura. Requer, no entanto, desde logo, sua admissão como amicus curiae,
por aplicação analógica do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 10.11.99.

2. No Brasil, como em outras partes do mundo, é recorrente o debate acerca da questão do
aborto e de sua criminalização, com a torrente de opiniões polarizadas que costuma acompanhá-lo. O
Código Penal de 1940, como se sabe, tipificou o aborto na categoria dos crimes contra a vida. Esta visão,
nos dias atuais, está longe de ser pacífica. A diversidade de concepções acerca do momento em que
tem início a vida tem alçado este tema à deliberação de parlamentos e cortes constitucionais de diversos
países, como Estados Unidos(2), Canadá(3), Portugal(4), Espanha(5), França(6) e Alemanha(7), dentre
outros. Na presente ação, todavia, passa-se ao largo dessa relevante discussão, com todas as suas
implicações filosóficas, religiosas e sociais. A argumentação desenvolvida, portanto, não questiona o
tratamento dado ao aborto pelo direito positivo brasileiro em vigor, posição que não deve ser compreendida
como concordância ou tomada de posição na matéria.

3. O processo objetivo que aqui se instaura cuida, na verdade, de hipótese muito mais simples.
A antecipação terapêutica do parto de fetos anencefálicos situa-se no domínio da medicina e do senso
comum, sem suscitar quaisquer das escolhas morais envolvidas na interrupção voluntária da gravidez
viável(8). Nada obstante, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal tornou-se indispensável na
matéria, que tem profundo alcance humanitário, para libertá-la de visões idiossincráticas causadoras
de dramático sofrimento às gestantes e de ameaças e obstáculos à atuação dos profissionais de saúde.

II. A HIPÓTESE

ANENCEFALIA, INVIABILIDADE DO FETO E ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO
4.A anencefaliaé definida na literatura médica como a má-formação fetal congênita por defeito

do fechamento do tubo neural durante a gestação, de modo que o feto não apresenta os hemisférios
cerebrais e o córtex, havendo apenas resíduo do tronco encefálico(9). Conhecida vulgarmente como
“ausência de cérebro”, a anomalia importa na inexistência de todas as funções superiores do sistema
nervoso central – responsável pela consciência, cognição, vida relacional, comunicação, afetividade e
emotividade. Restam apenas algumas funções inferiores que controlam parcialmente a respiração, as
funções vasomotoras e a medula espinhal(10). Como é intuitivo, a anencefalia é incompatível com a
vida extra-uterina, sendo fatal em 100% dos casos. Não há controvérsia sobre o tema na literatura
científica ou na experiência médica.

5.Embora haja relatos esparsos sobre fetos anencefálicos que sobreviveram alguns dias fora
do útero materno, o prognóstico nessas hipóteses é de sobrevida de no máximo algumas horas após
o parto. Não há qualquer possibilidade de tratamento ou reversão do quadro, o que torna a morte
inevitável e certa(11). Aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) dos fetos anencefálicos
morrem ainda no período intra-uterino(12).

6. O exame pré-natal mais comumente utilizado para detectar anomalias resultantes de má-
formação fetal é a ecografia(13). A partir do segundo trimestre de gestação, o procedimento é realizado
através de uma sonda externa que permite um estudo morfológico preciso, incluindo-se a visualização,
e.g., da caixa craniana do feto. No estado da técnica atual, o índice de falibilidade dessa espécie de
exame é praticamente nulo, de modo que seu resultado é capaz de gerar confortável certeza médica.

7.Uma vez diagnosticada a anencefalia, não há nada que a ciência médica possa fazer quanto
ao feto inviável. O mesmo, todavia, não ocorre com relação ao quadro clínico da gestante. A permanência
do feto anômalo no útero da mãe é potencialmente perigosa, podendo gerar danos à saúde da gestante
e até perigo de vida, em razão do alto índice de óbitos intra-útero desses fetos. De fato, a má-formação
fetal em exame empresta à gravidez um caráter de risco, notadamente maior do que o inerente a uma
gravidez normal(14). Assim, a antecipação do parto nessa hipótese constitui indicação terapêutica
médica: a única possível e eficaz para o tratamento da paciente (a gestante), já que para reverter a
inviabilidade do feto não há solução.

8.Como se percebe do relato feito acima, a antecipação do parto em casos de gravidez de feto
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anencefálico não caracteriza aborto, tal como tipificado no Código Penal. O aborto é descrito pela doutrina
especializada como “a interrupção da gravidez com a conseqüente morte do feto (produto da
concepção)”(15). Vale dizer: a morte deve ser resultado direto dos meios abortivos, sendo imprescindível
tanto a comprovação da relação causal como a potencialidade de vida extra-uterina do feto. Não é o
que ocorre na antecipação do parto de um feto anencefálico. Com efeito, a morte do feto nesses casos
decorre da má-formação congênita, sendo certa e inevitável ainda que decorridos os 9 meses normais
de gestação. Falta à hipótese o suporte fático exigido pelo tipo penal. Ao ponto se retornará adiante.

9.Note-se, a propósito, que a hipótese em exame só não foi expressamente abrigada no art.
128 do Código Penal como excludente de punibilidade (ao lado das hipóteses de gestação que ofereça
risco de vida à gestante ou resultante de estupro) porque em 1940, quando editada a Parte Especial
daquele diploma, a tecnologia existente não possibilitava o diagnóstico preciso de anomalias fetais
incompatíveis com a vida. Não se pode permitir, todavia, que o anacronismo da legislação penal impeça
o resguardo de direitos fundamentais consagrados pela Constituição, privilegiando-se o positivismo
exacerbado em detrimento da interpretação evolutiva e dos fins visados pela norma.

III. DO DIREITO
QUESTÕES PROCESSUAIS RELEVANTES E FUNDAMENTOS DO PEDIDO

III.1. Preliminarmente 
a) Legitimação ativa e pertinência temática 

10.Nos termos do art. 2º, I, da Lei nº 9.882/99, a legitimação ativa para a ADPF recai sobre os que têm
direito de propor ação direta de inconstitucionalidade, constantes do elenco do art. 103 da Constituição
Federal(16). Tal é o caso da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS, que é uma
confederação sindical (CF, art. 103, IX), de acordo com o art. 535 da CLT, com registro no Ministério do
Trabalho (doc. nº 03) e tem âmbito nacional (Estatuto Social, art. 1º - doc. nº 02). Há expresso
reconhecimento, nesse sentido, por parte do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento
das ADIns nº 1.458 (Rel. Min. Celso de Mello)(17) e 1.497 (Rel. Min. Marco Aurélio)(18).

11.A pertinência temática é igualmente inequívoca. A CNTS tem, dentre suas finalidades, a de
substituir e/ou representar, perante as autoridades judiciárias e administrativas, os interesses individuais
e coletivos da categoria profissional dos trabalhadores na saúde (Estatuto, art. 3º, h). Ora bem: os
trabalhadores na saúde, aí incluídos médicos, enfermeiros e outras categorias que atuem no procedimento
de antecipação terapêutica do parto, sujeitam-se a ação penal pública por violação dos dispositivos do
Código Penal já mencionados, caso venham a ser indevidamente interpretados e aplicados por juízes
e tribunais. Como se percebe intuitivamente, a questão ora submetida à apreciação dessa Corte afeta
não apenas o direito das gestantes, mas também a liberdade pessoal e profissional dos trabalhadores
na saúde.

12.Caracterizadas a legitimação ativa e a pertinência temática, cabe agora examinar a presença
dos requisitos de cabimento da ADPF.

b) Cabimento da ADPF
9.882, de 3.12.99, que dispôs sobre o processo e°13. A Lei n julgamento da argüição de des-

cumprimento de preceito fundamental(19), contemplou duas modalidades possíveis para o instrumento:
a argüição autônoma e a incidental. A argüição aqui proposta é de natureza autônoma, cuja matriz se
encontra no caput da lei específica,°do art. 1 in verbis:
do art. 102 da°. A argüição prevista no § 1°“Art. 1 Constituição Federal será proposta perante o Supremo
Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do
Poder Público”(20).

14. A ADPF autônoma constitui uma ação, análoga às ações diretas já instituídas na Constituição,
por via da qual se suscita a jurisdição constitucional abstrata e concentrada do Supremo Tribunal Federal.
Tem por singularidade, todavia, o parâmetro de controle mais restrito – não é qualquer norma constitucional,
mas apenas preceito fundamental – e o objeto do controle mais amplo, compreendendo os atos do
Poder Público em geral, e não apenas os de cunho normativo.
15. São três os pressupostos de cabimento da argüição autônoma: (i) a ameaça ou violação a preceito
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fundamental; (ii) um ato do Poder Público capaz de provocar a lesão; (iii) a inexistência de qualquer
outro meio eficaz de sanar a lesividade. Confira-se, a seguir, a demonstração da satisfação de cada um
deles na hipótese aqui examinada.

(i) Ameaça ou violação a preceito fundamental
16. Nem a Constituição nem a lei cuidaram de precisar o sentido e o alcance da locução “preceito

fundamental”. Nada obstante, há substancial consenso na doutrina de que nessa categoria hão de
figurar os fundamentos e objetivos da República, assim como as decisões políticas fundamentais, objeto
do ). Também os direitos fundamentais se° a 4°Título I da Constituição (arts. 1 incluem nessa tipificação,
compreendendo, genericamente, os individuais,  e segs). Devem-se acrescentar, ainda, as°coletivos,
políticos e sociais (art. 5 ) ou delas decorrem°normas que se abrigam nas cláusulas pétreas (art. 60,
§ 4 diretamente. E, por fim, os princípios constitucionais ditos sensíveis (art. 34, VII), que são aqueles
que, por sua relevância, dão ensejo à intervenção federal(21).

17. Conforme será aprofundado pouco mais à frente, na questão aqui posta os preceitos
fundamentais vulnerados são: o princípio da dignidade da , IV), um dos fundamentos da República
brasileira; a°pessoa humana (art. 1 , II),°cláusula geral da liberdade, extraída do princípio da legalidade
(art. 5 direito fundamental previsto no Capítulo dedicado aos direitos individuais e  e 196), contemplado
no Capítulo dos°coletivos; e o direito à saúde (arts. 6 direitos sociais e reiterado no Título reservado à
ordem social.

(ii) Ato do Poder Público
° da Lei n°18. Como decorre do relato explícito do art. 1 99, os atos que podem ser objeto de

ADPF autônoma são os emanados do Poder/9.882 Público, aí incluídos os de natureza normativa,
administrativa e judicial. Na presente hipótese, o ato estatal do qual resulta a lesão que se pretende
reparar consiste no conjunto normativo extraído dos arts. 124, 126, caput, e 128, I e II, do Código
Penal, ou mais propriamente, na interpretação inadequada que a tais dispositivos se tem dado em
múltiplas decisões (docs. nos 7 a 9). Os dispositivos têm a seguinte dicção:

“Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento
Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

“Aborto provocado por terceiro
Art. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”
“Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico:

Aborto necessário
I – se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro
II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou,

quando incapaz, de seu representante legal.”

19. O que se visa, em última análise, é a interpretação conforme a Constituição da disciplina
legal dada ao aborto pela legislação penal infraconstitucional, para explicitar que ela não se aplica aos
casos de antecipação terapêutica do parto na hipótese de fetos portadores de anencefalia, devidamente
certificada por médico habilitado.
(iii) Inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesividade (subsidiariedade da ADPF)

20. A exigência de “inexistir outro meio capaz de sanar a lesividade” não decorre da matriz
constitucional do instituto. Inspirada por dispositivos análogos, relativamente ao recurso constitucional
alemão(22) e ao recurso de amparo espanhol(23), a subsidiariedade da ADPF acabou por constar do
99:/ 9.882°, da Lei n°, § 1°art. 4
“§ 1º. Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer
outro meio eficaz de sanar a lesividade”.
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21. A doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal têm construído o entendimento
de que a verificação da subsidiariedade em cada caso depende da eficácia do “outro meio” referido na
lei, isto é, da espécie de solução que as outras medidas possíveis na hipótese sejam capazes de
produzir(24). O outro meiodeve proporcionar resultados semelhantes aos que podem ser obtidos com
a ADPF. Ora, a decisão na ADPF é dotada de caráter vinculante e contra todos, e dificilmente uma ação
individual ou coletiva de natureza subjetiva poderá atingir tais efeitos(25). Ademais, caso, a pretexto
da subsidiariedade, se pretendesse vedar o emprego da ADPF sempre que cabível alguma espécie de
recurso ou ação de natureza subjetiva, o papel da nova ação seria totalmente marginal e seu propósito
não seria cumprido. É por esse fundamento, tendo em vista a natureza objetiva da ADPF autônoma,
que o exame de sua subsidiariedade deve levar em consideração os demais processos objetivos já
consolidados no sistema constitucional.

22.Assim, não sendo cabível qualquer espécie de processo objetivo – como a ação direta de in-
constitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade –, caberá a ADPF. Esse é o entendimento
que tem prevalecido nesse Eg. STF(26).

23. No caso presente, as disposições questionadas encontram-se no  2.848, de 7.12.40. Trata-
se, como°Código Penal, materializado no Decreto-lei n se percebe singelamente, de diploma legal pré-
constitucional, não sendo seus dispositivos originais suscetíveis de controle mediante ação direta de
inconstitucionalidade, consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal(27). Não seria
hipótese de ação declaratória de constitucionalidade nem de qualquer outro processo objetivo.

24. Pelas razões expostas, afigura-se fora de dúvida o cabimento da argüição de descumprimento
de preceito fundamental na hipótese.

III.2. No mérito: preceitos fundamentais violados 
25.No início desta peça, mencionou-se que a hipótese aqui em exame não envolve os elementos

discutidos quando o tema é aborto. De fato, a discussão jurídica acerca da interrupção da gravidez de
um feto viável envolve a ponderação de bens supostamente em tensão: de um lado, a potencialidade
de vida do nascituro e, de outro, a liberdade e autonomia individuais da gestante(28). Como já referido,
no caso de feto anencefálico, há certeza científica de que o feto não tem potencialidade de vida extra-
uterina.

26. Diante disso, o foco da atenção há de voltar-se para o estado da gestante. O reconhecimento
de seus direitos fundamentais, a seguir analisados, não é a causa da lesão a bem ou direito de outrem
– por fatalidade, não há viabilidade de uma outra vida, sequer um nascituro(29), cujo interesse se possa
eficazmente proteger. É até possível colocar a questão em termos de ponderação de bens ou valores,
mas a rigor técnico não há esta necessidade. A hipótese é de não-subsunção da situação fática relevante
aos dispositivos do Código Penal. A gestante portadora de feto anencefálico que opte pela antecipação
terapêutica do parto está protegida por direitos constitucionais que imunizam a sua conduta da incidência
da legislação ordinária repressiva.
a) Dignidade da pessoa humana. Analogia à tortura

27. A dignidade da pessoa humana foi alçada ao centro dos sistemas jurídicos contemporâneos.
A banalização do mal(30) ao longo da primeira metade do século XX e a constatação, sobretudo após
as experiências do fascismo e do nazismo, de que a legalidade formal poderia encobrir a barbárie levaram
à superação do positivismo estrito e ao desenvolvimento de uma dogmática principialista, também
identificada como pós-positivismo.(31) Nesse novo paradigma, dá-se a reaproximação entre o Direito
e a Ética, resgatam-se os valores civilizatórios, reconhece-se normatividade aos princípios e cultivam-
se os direitos fundamentais. Sob este pano de fundo, a Constituição de 1988 consagrou a dignidade
da pessoa humana como fundamento do Estado democrático de direito (art. 1º, III).(32)

28.O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade moral a ser
assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo. Relaciona-se tanto com a liberdade e
valores do espírito quanto com as condições materiais de subsistência. Aliás, o reconhecimento dos
direitos da personalidade como direitos autônomos(33), de que todo indivíduo é titular(34), genera-
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lizou-se também após a Segunda Guerra Mundial e a doutrina descreve-os hoje como emanações da
própria dignidade, funcionando como “atributos inerentes e indispensáveis ao ser humano.”(35) Tais
direitos, reconhecidos a todo ser humano(36) e consagrados pelos textos constitucionais modernos
em geral, são oponíveis a toda a coletividade e também ao Estado(37).

29.Uma classificação que se tornou corrente na doutrina é a que separa os direitos da personalidade,
inerentes à dignidade humana, em dois grupos: (i) direitos à integridade física, englobando o direito
à vida, o direito ao próprio corpo e o direito ao cadáver; e (ii) direitos à integridade moral, rubrica na
qual se inserem os direitos à honra, à liberdade, à vida privada, à intimidade, à imagem, ao nome e o
direito moral do autor, dentre outros.

30.A relevância desses direitos para a hipótese aqui em discussão é simples de ser demonstrada.
Impor à mulher o dever de carregar por nove meses um feto que sabe, com plenitude de certeza, não
sobreviverá, causando-lhe dor, angústia e frustração, importa violação de ambas as vertentes de sua
dignidade humana. A potencial ameaça à integridade física e os danos à integridade moral e psicológica
na hipótese são evidentes. A convivência diuturna com a triste realidade e a lembrança ininterrupta do
feto dentro de seu corpo, que nunca poderá se tornar um ser vivo, podem ser comparadas à tortura
psicológica. A Constituição Federal, como se sabe, veda toda forma de tortura (art. 5°, III) e a legislação
infra-constitucional define a tortura como situação de intenso sofrimento físico ou mental(38) (acres-
cente-se: causada intencionalmente ou que possa ser evitada).
b) Legalidade, liberdade e autonomia da vontade

31.O princípio da legalidade(39), positivado no inciso II do art.  da Constituição, na dicção de
que°5 “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, flui
por vertentes distintas em sua aplicação ao Poder Público e aos particulares. Para o Poder Público,
somente é facultado agir por imposição ou autorização legal(40). Em relação aos particulares, esta é
a cláusula constitucional genérica da liberdade no direito brasileiro: se a lei não proíbe determinado
comportamento ou se a lei não o impõe, têm as pessoas a auto-determinação de adotá-lo ou não.

32.A liberdade consiste em ninguém ter de submeter-se a qualquer vontade que não a da lei,
e, mesmo assim, desde que seja ela formal e materialmente constitucional. Reverencia-se, dessa forma,
a autonomia da vontade individual, cuja atuação somente deverá ceder ante os limites impostos pela
legalidade. De tal formulação se extrai a ilação óbvia de que tudo aquilo que não está proibido por lei
é juridicamente permitido.

33.Pois bem. A antecipação terapêutica do parto em hipóteses de gravidez de feto anencefálico
não está vedada no ordenamento jurídico. O fundamento das decisões judiciais que têm proibido sua
realização, data venia de seus ilustres prolatores, não é a ordem jurídica vigente no Brasil, mas sim
outro tipo de consideração. A restrição à liberdade de escolha e à autonomia da vontade da gestante,
nesse caso, não se justifica, quer sob o aspecto do direito positivo, quer sob o prisma da ponderação
de valores: como já referido, não há bem jurídico em conflito com os direitos aqui descritos(41).
c) Direito à saúde

34.Os fundamentos básicos do direito à saúde no Brasil estão dispostos no art. 6°, caput, e nos
arts. 196 a 200 da Constituição Federal. O art. 196 é especialmente importante na hipótese:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

35.A previsão expressa do direito à saúde na Carta de 1988 é reflexo da elevação deste direito,
no âmbito mundial, à categoria de direito humano fundamental. Ressalte-se, neste ponto, que saúde,
na concepção da própria Organização Mundial da Saúde, é o completo bem estar físico, mental e social,
e não apenas a ausência de doença. A antecipação do parto em hipótese de gravidez de feto anencefálico
é o único procedimento médico cabível para obviar o risco e a dor da gestante. Impedir a sua realização
importa em indevida e injustificável restrição ao direito à saúde. Desnecessário enfatizar que se trata,
naturalmente, de uma faculdade da gestante e não de um procedimento a que deva obrigatoriamente
submeter-se.
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IV. DO PEDIDO
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO

36.A técnica da interpretação conforme a Constituição, desenvolvida pela doutrina moderna(42)
e amplamente acolhida por essa Corte(43), consiste na escolha de uma linha de interpretação para
determinada norma legal, em meio a outras que o texto comportaria. Por essa via, dá-se a expressa
exclusão de um dos sentidos possíveis da norma, por produzir um resultado que contravém a Constituição,
e a afirmação de outro sentido, compatível com a Lei Maior, dentro dos limites e possibilidades oferecidos
pelo texto(44).

37.Pois bem. O legislador penal brasileiro tipificou o aborto na categoria dos crimes contra a
vida. Assim é que são tutelados, nos artigos 124 a 128 do Código Penal, o feto e, ainda, a vida e a
integridade física da gestante (vide CP, art. 125 – aborto provocado por terceiro, sem o consentimento
da mãe). A antecipação consentida do parto em hipóteses de gravidez de feto anencefálico não afeta
qualquer desses bens constitucionais. Muito ao contrário.

38.Como já exposto, na gestação de feto anencefálico não há vida humana viável em formação.
Vale dizer: não há potencial de vida a ser protegido, de modo que falta à hipótese o suporte fático exigido
pela norma. Com efeito, apenas o feto com capacidade potencial de ser pessoa pode ser sujeito passivo
de aborto. Assim, não há como se imprimir à antecipação do parto nesses casos qualquer repercussão
jurídico-penal, de vez que somente a conduta que frustra o surgimento de uma pessoa ou que causa
danos à integridade física ou à vida da gestante tipifica o crime de aborto(45). Sobre o ponto, vale
reproduzir a lição clássica de Nelson Hungria que, embora escrita décadas antes de ser possível o
diagnóstico de anencefalia, aplica-se perfeitamente ao caso:
“Não está em jogo a vida de outro ser, não podendo o produto da concepção atingir normalmente vida
própria, de modo que as conseqüências dos atos praticados se resolvem unicamente contra a mulher.
O feto expulso (para que se caracterize o abôrto) deve ser um produto fisiológico, e não patológico. Se
a gravidez se apresenta como um processo verdadeiramente mórbido, de modo a não permitir sequer
uma intervenção cirúrgica que pudesse salvar a vida do feto, não há falar-se em abôrto, para cuja
existência é necessária a presumida possibilidade de continuação da vida do feto.” (grafia original)(46)

39.O Judiciário já tem examinado essa questão em várias ocasiões. Na realidade, nos últimos
anos, decisões judiciais em todo o país têm reconhecido às gestantes o direito de submeterem-se à
antecipação terapêutica do parto em casos como o da anencefalia, concedendo-lhes alvarás para
realização do procedimento(47). Recentemente, porém, algumas decisões em sentido inverso
desequilibraram a jurisprudência que se havia formado. Uma delas, inclusive, chegou à apreciação
desse Eg. Supremo Tribunal no início de 2004.

40. Trata-se do HC 84.025-6/RJ, no qual se versava hipótese, precisamente, de pedido de
antecipação do parto de feto anencefálico. Seria a primeira vez que o STF teria oportunidade de apreciar
a questão. Lamentavelmente, porém, antes que o julgamento pudesse acontecer, a gravidez chegou
a termo e o feto anencefálico, sete minutos após o parto, morreu. O eminente Ministro Joaquim Barbosa,
relator designado para o caso, divulgou seu preciso voto, exatamente no sentido do que aqui se sustenta.
Vale transcrever trecho de seu pronunciamento, que resume toda a questão em análise:
“Em se tratando de feto com vida extra-uterina inviável, a questão que se coloca é: não há possibilidade
alguma de que esse feto venha a sobreviver fora do útero materno, pois, qualquer que seja o momento
do parto ou a qualquer momento que se interrompa a gestação, o resultado será invariavelmente o
mesmo: a morte do feto ou do bebê. A antecipação desse evento morte em nome da saúde física e
psíquica da mulher contrapõe-se ao princípio da dignidade da pessoa humana, em sua perspectiva da
liberdade, intimidade e autonomia privada? Nesse caso, a eventual opção da gestante pela interrupção
da gravidez poderia ser considerada crime? Entendo que não, Sr. Presidente. Isso porque, ao proceder
à ponderação entre os valores jurídicos tutelados pelo direito, a vida extra-uterina inviável e a liberdade
e autonomia privada da mulher, entendo que, no caso em tela, deve prevalecer a dignidade da mulher,
deve prevalecer o direito de liberdade desta de escolher aquilo que melhor representa seus interesses
pessoais, suas convicções morais e religiosas, seu sentimento pessoal.”(48)
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IV.1. Pedido cautelar
41.No curso da argumentação desenvolvida demonstrou-se, de maneira que se afigura inequívoca,

a presença do fumus boni iuris. A violação dos preceitos fundamentais representados pela dignidade
da pessoa humana, legalidade, liberdade, autonomia da vontade e direito à saúde é ostensiva, caso se
interpretem as normas penais como impeditivas da antecipação terapêutica do parto na hipótese de
feto anencefálico.

42.Quanto ao periculum in mora, note-se que tramitam perante tribunais de todo o país diversas
ações judiciais em que gestantes – notadamente as de baixa renda, que dependem da rede pública de
saúde – buscam autorização judicial para poderem submeter-se à antecipação terapêutica do parto,
por serem portadoras de feto anencefálico. Note-se que o procedimento médico somente é realizado
na rede do SUS – e mesmo na maioria dos hospitais privados – mediante a apresentação de tal autorização.
Desnecessário dizer (e o caso do HC 84.025-6/RJ, acima citado, é prova disso) que a demora inerente
aos trâmites processuais muitas vezes torna inócua eventual decisão judicial favorável à gestante.
43.Configurados o fumus boni iuris e o grave periculum in mora,°, a CNTS requer, com fulcro no art.
5 capu da Lei°t e § 3  9.882/99, seja concedida medida liminar para suspender o andamento de°n.
processos ou os efeitos de decisões judiciais que pretendam aplicar ou tenham aplicado os dispositivos
do Código Penal aqui indigitados, nos casos de antecipação terapêutica do parto de fetos anencefálicos.
E que se reconheça, como conseqüência, o direito constitucional da gestante de se submeter ao
procedimento aqui referido, e do profissional de saúde de realizá-lo, desde que atestada, por médico
habilitado, a ocorrência da anomalia descrita na presente ação.

IV.2. Pedido principal
44.Por todo o exposto, a CNTS requer seja julgado procedente o presente pedido para o fim de

que essa Eg. Corte, procedendo à interpretação conforme a Constituição dos arts. 124, 126 e 128, I
e II, do Código Penal (Decreto-lei n° 2.848/40), declare inconstitucional, com eficácia erga omnes e
efeito vinculante, a interpretação de tais dispositivos como impeditivos da antecipação terapêutica do
parto em casos de gravidez de feto anencefálico, diagnosticados por médico habilitado, reconhecendo-
se o direito subjetivo da gestante de se submeter a tal procedimento sem a necessidade de apresentação
prévia de autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão específica do Estado.

IV.3. Pedido alternativo
45.Por fim, alternativamente e por eventualidade, a CNTS requer que, caso V. Exa. entenda

pelo descabimento da ADPF na hipótese, seja a presente recebida como ação direta de inconstitucionalidade,
uma vez que o que se pretende é a interpretação conforme a Constituição dos artigos 124, 126 e 128
do Código Penal, sem redução de texto, hipótese, portanto, em que não incidiria a jurisprudência
consagrada dessa Corte relativamente à inadmissibilidade desse tipo de ação em relação a direito pré-
constitucional.

46. De fato, a lógica dominante na Corte, reiterada na ADIn nº 2, é a de que lei anterior à
Constituição e com ela incompatível estaria revogada. Conseqüentemente, não se deve admitir a ação
direta de inconstitucionalidade cujo propósito é, em última análise, retirar a norma do sistema. Se a
norma já não está em vigor, não haveria sentido em declarar sua inconstitucionalidade. Esse tipo de
raciocínio, todavia, não é válido quando o pedido na ação direta é o de interpretação conforme a
Constituição. É que, nesse caso, não se postula a retirada da norma do sistema jurídico nem se afirma
que ela seja inconstitucional no seu relato abstrato. A norma permanece em vigor, com a interpretação
que lhe venha a dar a Corte.
Por fim, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, a CNTS se coloca à disposição de V. Exa. para
providenciar a emissão de pareceres técnicos e/ou a tomada de declarações de pessoas com experiência
e autoridade na matéria, caso se entenda necessário.
Nestes termos, pede deferimento.

Do Rio de Janeiro para Brasília, 16 de junho de 2004.

LUÍS ROBERTO BARROSO
OAB/RJ 37.769
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Notas de rodapé:

1-A ANIS tem, nos termos do art. 3º de seu Estatuto, como objetivos institucionais: defender e promover a bioética, a
paz, os direitos humanos, a democracia e outros valores considerados universais; defender e promover a cidadania e a liberdade
por meio da difusão de princípios bioéticos pautados nos direitos humanos; colaborar no combate de todas as formas de opressão
social e discriminação, especialmente de gênero, que impeçam o exercício da liberdade; e difundir a bioética como um instrumento
eficaz na proteção dos direitos humanos, especialmente de grupos vulneráveis, no Brasil ou em qualquer parte do mundo (doc. nº
05).

2- Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) e, mais recentemente, Planned Parenthood of Southwestern Pennsylvania v. Casey
505 U.S. 833 (1992). Nos Estados Unidos, reconhece-se à mulher o direito constitucional amplo para realizar aborto no primeiro
trimestre de gravidez. Em relação ao segundo e ao terceiro trimestres, as restrições instituídas por leis estaduais podem ser
progressivamente mais severas.

3- Morgentaler Smoling and Scott v. The Queen (1988). No julgamento desse caso, a Suprema Corte canadense reconheceu
às mulheres o direito fundamental à prática do aborto. Esta nota e as quatro subseqüentes beneficiam-se de pesquisa desenvolvida
pelo Doutor e Procurador da República Daniel Sarmento, gentilmente cedida ao signatário da presente.

4- O Tribunal Constitucional português reconheceu a constitucionalidade de lei que permitia o aborto em circunstâncias
específicas, dentre elas o risco à saúde física ou psíquica da gestante, feto com doença grave e incurável, gravidez resultante de
estupro e outras situações de estado de necessidade da gestante (Acórdão 25/84).

5- A Corte Constitucional espanhola considerou inconstitucional lei que autorizava o aborto em casos de estupro, anomalias
do feto e riscos à saúde física e mental da mãe porque a lei não exigia prévio diagnóstico médico nos casos de má-formação fetal
e risco à saúde da gestante.

6- Em 1975, foi editada lei francesa permitindo o aborto, a pedido da mulher, até a 10ª semana de gestação, quando a
gestante afirmasse que a gravidez lhe causa angústia grave, ou a qualquer momento, por motivos terapêuticos. A norma foi
submetida ao controle de constitucionalidade (antes de editada) e ao controle de convencionalidade (após sua edição), tendo sido
considerada compatível tanto com a Constituição francesa quanto com a Convenção Européia dos Direitos Humanos. Hoje, outra
norma cuida da matéria, mantendo a possibilidade relativamente ampla de aborto na França.

7- Na Alemanha, após uma posição inicial restritiva, materializada na decisão conhecida como “Aborto I” (1975), a Corte
Constitucional, em decisão referida como “Aborto II” (1993), entendeu que uma lei que proibisse em regra o aborto, sem criminalizar
a conduta da gestante, seria válida, desde que adotasse outras medidas para proteção do feto. Registrou, contudo, que o direito
do feto à vida, embora tenha valor elevado, não se estende a ponto de eliminar todos os direitos fundamentais da gestante, havendo
casos em que deve ser permitida a realização do aborto.

8- Inexiste qualquer proximidade entre a pretensão aqui veiculada e o denominado aborto eugênico, cujo fundamento
é eventual deficiência grave de que seja o feto portador. Nessa última hipótese, pressupõe-se a viabilidade da vida extra-uterina
do ser nascido, o que não é o caso em relação à anencefalia.

9- Richard E. Behrman, Robert M. Kliegman e Hal B. Jenson, Nelson/Tratado de Pediatria, Ed. Guanabara Koogan, 2002,
p. 1777.

10- Debora Diniz e Diaulas Costa Ribeiro, Aborto por anomalia fetal, 2003, p. 101.

11- Debora Diniz e Diaulas Costa Ribeiro, Aborto por anomalia fetal, 2003, p. 44.

12- Debora Diniz e Diaulas Costa Ribeiro, Aborto por anomalia fetal, 2003, p. 102.

13- V. definição constante do Dicionário enciclopédico de medicina (A. Céu Coutinho), p. 748: “Método auxiliar de diagnóstico
baseado no registro gráfico de ecos de ultra-sons que são emitidos e captados por um aparelho especial que emite as ondas e capta
os seus reflexos, fazendo também o seu registro gráfico (ecograma).” .

14- Em parecer sobre o assunto, a FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia atesta:
“As complicações maternas são claras e evidentes. Deste modo, a prática obstetrícia nos tem mostrado que: A) A manutenção da
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gestação de feto anencefálico tende a se prolongar além de 40 semanas. B) Sua associação com polihidrâminio (aumento do volume
no líquido amniótico) é muito freqüente. C) Associação com doença hipertensiva especifica da gestação (DHEG). D) Associação
com vasculopatia periférica de estase. E) Alterações do comportamento e psicológicas de grande monta para a gestante. F)
Dificuldades obstétricas e complicações no desfecho do parto de anencéfalos de termo. G) Necessidade de apoio psicoterápico no
pós-parto e no puerpério. H) Necessidade de registro de nascimento e sepultamento desses recém-nascidos, tendo o cônjuge que
se dirigir a uma delegacia de polícia para registrar o óbito. I) Necessidade de bloqueio de lactação (suspender a amamentação).
J) Puerpério com maior incidência de hemorragias maternas por falta de contratilidade uterina. K) Maior incidência de infecções
pós-cirúrgicas devido às manobras obstetrícias do parto de termo.” (doc. nº 06)

15 Damásio E. de Jesus, Código Penal Anotado, 2002, p. 424

16- CF, art. 103: “Pode propor a ação direta de inconstitucionalidade: I – o Presidente da República; II – a Mesa do Senado
Federal; III – a Mesa da Câmara dos Deputados; IV – a Mesa de Assembléia Legislativa; V – o Governador de Estado; VI – o Pro-
curador-Geral da República; VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII – partido político com representação
no Congresso Nacional; IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”

17- STF, ADIn/MC 1.458-DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 20.09.1996.

18- STF, ADIn/MC 1.497-DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.12.2002.

19- Anteriormente à promulgação desse diploma legal, a posição do Supremo Tribunal Federal era pela não-autoaplicabilidade
da medida. V. DJU, 31.05.1996, Ag. Reg. na Pet. 1.140, rel. Min. Sydney Sanches.
, parágrafo°20- A argüição incidental decorre do mesmo art. 1 único, I: “Caberá também argüição de descumprimento de preceito
fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre a lei ou ato normativo federal, estadual ou
municipal, incluídos os anteriores à  da mesma lei: “Se entender°, § 1°Constituição”, combinado com o art. 6 necessário, poderá
o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a argüição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão
de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou, ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com
experiência e autoridade na matéria” (grifo acrescentado).

21- Sobre o tema, v. Luís Roberto Barroso, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro (obra ainda inédita),
2004.

22- A Lei sobre o Tribunal Constitucional Federal exige, em seu § 90, alínea 2, que antes da interposição de um recurso
constitucional seja esgotada regularmente a via judicial.

23- Lei Orgânica 2, de 3.10.79, do Tribunal Constitucional, art. 44, 1, a.
17 (DJU 28.09.2001), o relator, Min. Celso°24- Embora na ADPF n de Mello, não tenha conhecido da argüição, por aplicação da
regra da subsidiariedade, esse ponto não lhe passou despercebido, como se vê da transcrição da seguinte passagem de seu voto:
“É claro que a mera possibilidade de utilização de outros meios processuais não basta, só por si, para justificar a invocação do
princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir, revelar-se-áessencial que os instrumentos
disponíveis mostrem-se aptos a sanar, de modo eficaz, a situação da lesividade.
Isso significa, portanto, que o princípio da subsidiariedade não pode – e não deve – ser invocado para impedir o exercício da
ação constitucional de argüição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a
viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de
preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República.
Se assimnão se entendesse, a indevidaaplicação do princípio da subsidiariedade poderiaafetar a utilização dessa relevantíssima
ação de índole constitucional, o que representaria, em última análise, a inaceitável frustração do sistema de proteção, instituído
na Carta Política, de valores essenciais, de preceitos fundamentais e de direitos básicos, com grave comprometimento da própria
efetividade da Constituição. Daí a prudência com que o Supremo Tribunal Federal deve interpretar a regra inscrita no art. 4º,
§ 1º, da Lei nº 9.882/99, em ordem a permitir que a utilização da nova ação constitucional possa efetivamente prevenir ou
reparar lesão a preceito fundamental, causada por ato do Poder Público” (negrito no original).

25- exceção pode ocorrer em certas hipóteses de ação popular ou de ação civil pública.

26- DJU 2.12.2002, p. 70, ADPF 33-5, Rel. Min. Gilmar Mendes: “De uma perspectiva estritamente subjetiva, a ação
somente poderia ser proposta se já se tivesse verificado a exaustão de todos os meios eficazes de afastar a lesão no âmbito judicial.
Uma leitura mais cuidadosa há de revelar, porém, que na análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo
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deve predominar um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva.
(...) Assim, tendo em vista o caráter acentuadamente objetivo da argüição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de
ter em vista, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Nesse caso, cabível a ação
direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, não será admissível a argüição de descumprimento. Em sentido contrário,
não sendo admitida a utilização de ações diretas de constitucionalidade – isto é, não se verificando a existência de meio apto para
solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata –, há de se entender possível a utilização da argüição
de descumprimento de preceito fundamental.
É o que ocorre, fundamentalmente, nos casos relativos ao controle de legitimidade do direito pré-constitucional, do direito municipal
em face da Constituição Federal e nas controvérsias sobre direito pós-constitucional já revogados ou cujos efeitos já se exauriram.
Nesses casos, em face do não-cabimento da ação direta de inconstitucionalidade, não há como deixar de reconhecer a admissibilidade
da argüição de descumprimento.
(...) Não se pode admitir que a existência de processos ordinários e recursos extraordinários deva excluir, a priori, a utilização da
argüição de descumprimento de preceito fundamental. Até porque o instituto assume, entre nós, feição marcadamente objetiva.
Nessas hipóteses, ante a inexistência de processo de índole objetiva apto a solver, de uma vez por todas, a controvérsia constitucional,
afigura-se integralmente aplicável a argüição de descumprimento de preceito fundamental.
(...) Assim, o Tribunal poderá conhecer da argüição de descumprimento toda vez que o princípio da segurança jurídica restar
seriamente ameaçado, especialmente em razão de conflitos de interpretação ou de incongruências hermenêuticas causadas pelo
modelo pluralista de jurisdição constitucional”.
2, Rel. Min. Paulo°27- STF, DJU 21.11.1997, p. 60.585, ADIn n Brossard. Sobre este tópico específico e as sutilezas que pode
envolver, v. itens 45 e segs. da presente petição, nos quais se veicula o pedido alternativo.

28- Sobre a ponderação de bens como técnica de decisão, v. na doutrina brasileira o trabalho pioneiro de Daniel Sarmento,
A ponderação de interesses na Constituição Federal, 2000.

29- Aurélio Buarque de Holanda, Novo dicionário da língua portuguesa, 2a ed., 36a, imp.: “Nascituro. (...) 3. Jur. O ser
humano já concebido, cujo nascimento se espera como fato futuro certo”. No caso, só a morte é certa, anterior ou imediatamente
após o parto. Veja-se, por relevante, 97 estabelece como momento da morte humana o da morte/que a Lei nº 9.437 encefálica,
para fins de autorização de transplante. Confira-se sua dicção expressa: “Art. 3º. A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou
partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada
por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos
definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina”.

30- A expressão foi empregada por Hannah Arendt em Eichmann em Jerusalém – um relato sobre a banalidade do mal,
trad. José Rubens Siqueira, Companhia das Letras, 1999

31- V. Paulo Bonavides, Curso de direito constitucional, 1999, p. 237. Sobre o tema, na doutrina nacional, v. tb. Luís
Roberto Barroso, “Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (Pós-modernidade, teoria crítica e
pós-positivismo)”. In: A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas, 2003.

32- Alguns trabalhos monográficos recentes sobre o tema: José Afonso da Silva, Dignidade da pessoa humana como
valor supremo da democracia, Revista de Direito Administrativo 212/89; Cármen Lúcia Antunes Rocha, O princípio da dignidade
da pessoa humana e a exclusão social, Anais da XVII Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, 1999; Ingo Wolfgang
Sarlet, Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição brasileira de 1988, 2001; Cleber Francisco Alves, O
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 2001; Ana Paula de Barcellos, A eficácia jurídica dos princípios constitucionais.
O princípio da dignidade da pessoa humana, 2001.

33- Sobre a discussão acerca da existência autônoma dos direitos da personalidade, v. Pietro Perlingieri, Perfis do direito
civil, 1997, p. 155.

34- Pietro Perlingieri, La personalità umana nell’ordenamento giuridico, apudGustavo Tepedino, “A tutela da personalidade
no ordenamento civil-constitucional brasileiro”, in Temas de direito civil, 2001, p. 42: “O direito da personalidade nasce imediatamente
e contextualmente com a pessoa (direitos inatos). Está-se diante do princípio da igualdade: todos nascem com a mesma titularidade
e com as mesmas situações jurídicas subjetivas (...) A personalidade comporta imediata titularidade de relações personalíssimas.”

35- Gustavo Tepedino, “A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro”, in Temas de direito civil,
2001, p. 33.
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36- Mônica Neves Aguiar da Silva Castro, Honra, imagem, vida privada e intimidade, em colisão com outros direitos,
2002, p. 67: “Identificados como inatos, no sentido de que não é necessária a prática de ato de aquisição, posto que inerentes ao
homem, bastando o nascimento com vida para que passem a existir, os direito da personalidade vêm sendo reconhecidos igualmente
aos nascituros.”

37- Miguel Ángel Alegre Martínez, El derecho a la propia imagen, 1997, p. 140: “Es de notar, además, que los destinatarios
de esse deber genérico son todas las personas. El respeto a los derechos fundamentales, traducción del respeto a la dignidad de
la persona, corresponde a todos, precisamente porque los derechos que deben ser respetados son patrimonio de todos, y el no
respeto a los mismos por parte de cualquiera privará al otro del disfrute de sus derechos, exigido por su dignidad.”

38- Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997: “Art 1º Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com emprego de
violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão
da vítima ou de terceira pessoa; b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; c) em razão de discriminação racial ou
religiosa; II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso
sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.”

39- Sobre o princípio da legalidade, dentre muitos, v. Geraldo Ataliba, República e constituição, 1985, p. 98/99; Celso
Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, 1999, p. 32 e ss; e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito administrativo,
2001, p. 67 e ss.

40- Não é este o local apropriado para a discussão acadêmica acerca do desenvolvimento de novos paradigmas relativamente
à vinculação positiva da Administração Pública à lei. Sobre o tema, v. Gustavo Binenbojm, Direitos fundamentais, democracia e
Administração Pública, 2003, mimeografado (projeto de tese de doutorado apresentado ao programa de pós-graduação em direito
público da Universidade do Estado do Rio de Janeio – UERJ).

41- Como assinalado, nada impede que se opte por colocar a questão em termos de ponderação de bens ou valores
contrapostos: de um lado os direitos fundamentais da mãe e, de outro, a convicção religiosa ou filosófica que defenda a obrigatoriedade
de levar a termo a gravidez, mesmo em se tratando de feto inviável. A ponderação, no entanto, é técnica de decisão que se utiliza
quando há colisão de princípios ou de direitos fundamentais, funcionando como uma alternativa à técnica tradicional da subsunção.
Não se vislumbra colisão no caso aqui estudado, mas sim uma situação de não subsunção ao Código Penal, vale dizer, de atipicidade
da conduta.

42- O princípio da interpretação conforme a Constituição tem sua trajetória e especialmente o seu desenvolvimento
recente ligados à jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, onde sua importância é crescente. V. Honrad Hesse, La
interpretación constitucional, in Escritos de derecho constitucional, 1983, p. 53. V. tb., dentre muitos outros, Jorge Miranda, Manual
de direito constitucional, 1983, t. 2., p. 232 e ss; Gilmar Ferreira Mendes, Controle de constitucionalidade, 1990, p. 284 e ss.;
Eduardo García de Enterría, La Constituición como norma y el Tribunal Constitucional, 1991, p. 95; J.J. Gomes Canotilho, Direito
constitucional, 1991, p. 236.

43- V. sobre o tema, ilustrativamente, STF, Rep. Nº 1.417-7, Rel. Min. Moreira Alves, Cadernos de Direito Constitucional
e Ciência Política nº 1, p. 314. No mesmo sentido: RTJ 139/624; RTJ 144/146.

44- Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da Constituição, 2003, p. 189: “À vista das dimensões diversas que
sua formulação comporta, é possível e conveniente decompor didaticamente o processo de interpretação conforme a Constituição
nos elementos seguintes: 1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha em harmonia com a
Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades interpretativas que o preceito admitia. 2) Tal interpretação busca encontrar
um sentido possível para a norma, que não é o que mais evidentemente resulta da leitura do texto. 3) Além da eleição de uma linha
de interpretação, procede-se à exclusão expressa de outra ou outras interpretações possíveis, que conduziriam a resultado
contrastante com a Constituição. 4) Por via de conseqüência, a interpretação conforme a Constituição não é mero preceito
hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma determinada
leitura da norma legal”.

45- E, no que toca à gestante, já se registrou que a gravidez de feto anencefálico é potencialmente perigosa, trazendo
inúmeros riscos de complicações, além de profunda angústia e sofrimento psicológico não só à mãe como a toda a família. Assim,
a antecipação do parto nesses casos somente traz benefícios à saúde da gestante, tanto de ordem física quanto psíquica.

46- Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal, vol. V, 1958, p. 297-298.
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47- Nesse sentido, vejam-se exemplificativamente: em SP: TJ/SP – JTJ 232/391; TJ/SP, 1ª Câm. Crim., MS nº 309.340-
3, Rel. David Haddad, j. 22.05.2000; TJ/SP, 3ª Câm. Crim., MS nº 375.201-3, Rel. Tristão Ribeiro, j. 21.03.2002; em MG: TA/MG,
3ª Câm. Cív, Apel. Cív. nº 264.255-3, Rel. Juiz Duarte de Paula, j. 23.09.1998; TA/MG, 1ª Câm. Cív., Apel. Cív. nº 219.008-9, Rel.
Juiz Alvim Soares – RJTAMG 63/272; TA/MG, 6ª Câm. Cív., Apel. Cív. nº 0240338-5, Rel. Juiz Baia Borges, DJ 10.09.1997; no RS:
TJ/RS, 2ª Câm. Crim., MS nº 70005577424, Rel. José Antônio Cidade Pitrez, j. 20.02.2003; TJ/RS, 3ª Câm. Crim., Apel. Crim. nº
70005037072, Rel. José Antônio Hirt Preiss, j. 12.09.2002; dentre outros.

48- Íntegra do voto acessível no site “Consultor Jurídico”, no endereço http://conjur.uol.com.br/textos/25241/. No mesmo
sentido decidiu a Suprema Corte da Argentina, ao examinar, precisamente, hipótese de antecipação de parto encefálico. O Tribunal
confirmou decisão de tribunal inferior no sentido de que “en el caso aqui analizado, y particularmente para una de las hipótesis
posibles: la inducción o adelantamiento del parto no se verifican los extremos de la vigencia del tipo objetivo del aborto – artículo
86 del Código Penal”. E acrescentou: “Frente a lo irremediable del fatal desenlace debido a la patología mencionada y a la impotencia
de la ciencia para solucionarla, cobran toda su vitalidad los derechos de la madre a la protección de su salud, psicológica y física,
y, en fin, a todos aquellos reconocidos por los tratados que revisten jerarquía constitucional, a los que se ha hecho referencia supra”.
/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Referência: T.421.XXXVI. T., S. c amparo (doc. nº 10).

A.1  Parecer da Procuradoria-Geral da República
Parecer nº 3358/CF
Argüição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 54-DF
RELATOR : EXMO. SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO 
AGRAVANTE : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
NA SAÚDE-CNTS 
Ementa: 
1. O pleito, como apresentado, não autoriza o recurso à interpretação conforme a Constituição:
considerações. 
2. Anencefalia. Primazia jurídica do direito à vida: considerações. 
3. Indeferimento do pleito 
1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde ajuíza argüição de descumprimento de preceito
fundamental. 
2. Considera “como ato do Poder Público causador da lesão o conjunto representado pelos arts. 124,
126, caput, e 128, I e II, do Código Penal” (petição inicial – fls. 3 – in fine ). 
3. Fundamenta-se em que tal “conjunto normativo” vulnera a dignidade da pessoa humana ( artigo 1º,
IV ), o princípio da legalidade, liberdade e autonomia da vontade ( artigo 5º, II ) e o direito à saúde (
artigo 6º, caput e 196 ) “todos da Constituição da República” (ainda: pórtico da petição inicial a fls. 3 ). 
4. Desenvolve sua pretensão asseverando: 
a) que a patologia da anencefalia “torna absolutamente inviável a vida extra-uterina ” ( fls. 4 ), daí porque
não se está a falar do “aborto eugênico, cujo fundamento é eventual deficiência grave de que seja o feto
portador. Nessa última hipótese, pressupõe-se a viabilidade da vida extra-uterina do ser nascido , o que
não é o caso em relação à anencefalia” (nota de pé de páginas a fls. 6, da petição inicial ) 
b) “O que se visa, em última análise, é a interpretação conforme a Constituição da disciplina legal dada
ao aborto pela legislação penal infraconstitucional, para explicitar que ela não se aplica aos casos de
antecipação terapêutica do parto na hipótese de fetos portadores de anencefalia, devidamente certificada
por médico habilitado” (petição inicial: item 19 a fls. 12 ) 
c) acentuando que “não há viabilidade de uma outra vida, sequer um nascituro” ( petição inicial: item
26 a fls. 15 ) “o foco da atenção há de voltar-se para o estado da gestante”, para extrair que a permanência
do feto no útero materno: 
- fere a dignidade da pessoa humana na medida em que “a convivência diuturna com a triste realidade
e a lembrança ininterrupta do feto dentro de seu corpo, que nunca poderá se tornar ser vivo, podem ser
comparadas à tortura psicológica (petição inicial: item 30 a fls. 18) 
- fere o princípio da legalidade, porque “ antecipação terapêutica do parte em hipóteses de gravidez de
feto anencefálico não está vedada no ordenamento jurídico ( petição inicial: item 33 a fls. 19) 
- fere o direito à saúde porque “ a antecipação do parto em hipótese de gravidez de feto anencefálico
é o único procedimento médico cabível para obviar o risco e a dor da gestante” ( petição inicial: item 35
a fls. 20) 
5. Cuidemos do alegado. 
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6. Estabeleço que o recurso à interpretação conforme à Constituição, pedra de toque do pleito em exame
, conduz-nos à reflexão sobre os limites do uso deste instrumento na avaliação dos preceitos normativos. 
7. Valho-me, aqui, dos precisos ensinamentos de Rui Medeiros – “A Decisão de Inconstitucionalidade:
os autores, o conteúdo e os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da lei -, postos no específico
Capítulo II, desta obra, a versar sobre “O Conteúdo da Decisão de Inconstitucionalidade”, e principio por
reproduzir seu alerta, verbis: 
“Por outro lado, e agora quanto à relações entre os órgãos de fiscalização da constitucionalidade em
geral e o legislador, ninguém ignora que a interpretação conforme à Constituição se pode converter num
meio de os órgãos de controle se substituírem ao legislador. “Perante os perigos da usurpação do conteúdo
normativo-constitucional por um conteúdo legislativo apócrifo” salta à vista a importância da determinação
dos limites da interpretação conforme à Constituição. Este é, justamente, um dos domínios em que se
joga a problemática do “activismo” ou da “criatividade” dos juizes constitucionais. Há que impedir a
transformação, ainda que com efeitos limitados ao caso concreto da pretensa interpretação adequadora
em verdadeira e própria modificação da disposição fiscalizada”. A relevância da questão não pode ser
subestimada com base na idéia de que quem tem competência para proferir uma decisão de inconsti-
tucionalidade de um preceito legal pode, por maioria de razão, optar por uma decisão interpretativa.
Com efeito, “quando o conteúdo atribuído à lei pelo órgão fiscalizador através do apelo à interpretação
conforme à Constituição contém já não um minus, mas antes um aliud em face do conteúdo originário
da lei”, o órgão fiscalizador “intervém mais fortemente nas competências do legislador do que nas
hipóteses em que profere uma decisão de invalidade”: enquanto após a decisão de invalidade da lei a
nova conformação material positiva é realizada diretamente pelo legislador, no caso de decisão interpretativa
tal tarefa é levada a cabo pelo próprio órgão fiscalizador. Este, mais do que interpretar a lei, corrige-a
ou converte-a e, obviamente, a correcção e a conversão da lei atingem mais intensamente as competências
do legislador do que a mera invalidação ou não aplicação da lei. “A admissibilidade de uma correcção
intrínseca da lei” é, portanto, muito mais atentatória “ da preferência legislativa constitucionalmente
concretizadora do que a declaração ou reconhecimento de inconstitucionalidade.” (obra citada – pg.
300/1, grifei) 
8. Embora não expresse adesão aos que consideram os sentidos literais possíveis da lei como o limite
da interpretação conforme à Constituição – “Os sentidos literais possíveis não constituem, de per si ,
limites à interpretação lato sensu corretiva da lei , porque, nesta sede, à letra se pode preferir o sentido
que a letra traiu” (obra citada – pg. 305 , grifamos), Rui Medeiros adverte, verbis: 
“Sobretudo, e este é o aspecto que importa aqui realçar, a relevância do cânone da interpretação conforme
à Constituição não exclui, antes tem como pressuposto de sua correta consideração, uma bem consciente
demarcação dos níveis jurídico-constitucional e jurídico-legislativo ordinário , não pretendendo anular
numa confusão de planos a relativa autonomia hermenêutico-jurídico de ambos.” (obra citada – pg.
308, grifei) 
9. E bem prosseguiu, verbis: 
“Por outro lado, como referiu Volker Haak em 1963, o sentido inequívoco que a lei enquanto tal apresenta
, abstraindo da conexão sistemática com a Constituição, não pode ser posto em causa pela interpretação
conforme à Constituição, visto que o elemento sistemático-teleológico transcendente à lei permite
sempre, de per si , o resultado conforme à Constituição e, por isso, para excluir o resultado conforme
com o sistema é necessário buscar um limite fora do sistema. Se não fosse assim, nunca haveria leis
inconstitucionais: a conversão da ratio legis ou do elemento teleológico (...) aos compromissos e ao
espírito do sistema político-normativo constitucional, aliada à possibilidade de ultrapassar os sentidos
literais possíveis, afastaria em sede interpretativa o problema das leis inconstitucionais. Uma tal conclusão
seria, manifestamente, incompatível com a previsão pelo legislador constitucional do fenômeno da in-
constitucionalidade da lei. Os limites à interpretação em conformidade com a Constituição têm, portanto,
de decorrer da interpretação da lei enquanto tal .” 
(obra citada – pg. 309/10, grifei) 
10. Mesmo no campo das concepções subjetivistas, ou objetivistas, da interpretação, corretamente
anotou Rui Medeiros, verbis : 
“Mas, tanto numa linha subjectivista, como numa perspectiva eclética ou até, como demonstra a posição
de Oliveira Ascensão ou de Volker Haak, objectivista moderada, aquilo que o legislador quis claramente
e como querido, o declarou deve ser tomado como conteúdo da sua regulamentação. Por isso, pelo
menos em princípio – ou, caso se perfilhe a posição de Robert Alexy, desde que não se apresentem
motivos racionais capazes de anular as razões que determinam esses limites -, só quando a vontade do
legislador não pode ser reconhecida em tais termos, está indicada uma interpretação conforme à
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Constituição. O apelo à Constituição em sede de interpretação em sentido estrito não pode neste sentido,
contrariar a letra e a intenção claramente reconhecida do legislador ou, numa versão mais restritiva, a
intenção que está subjacente à tendência geral da lei ou às opções fundamentais nela consagradas.” 
(obra citada – pg. 312) 
11. E contemplando o tema à luz das leis pré-constitucionais, tal aqui acontece, enfatiza Rui Medeiros,
verbis: 
“Em contrapartida, a reivindicação de um objectivismo actualista abre espaço para certas teorias que
flexibilizam os limites da interpretação conforme à nova Constituição das leis pré-constitucionais. Não
é por acaso que se fala neste tipo de leis. De facto, embora as lei pós-constitucionais com o decurso do
tempo também se tornem leis antigas, as referidas teorias preocupam-se, sobretudo, em acentuar a
possibilidade de a interpretação conforme à Constituição contrariar a intenção do legislador (histórico)
nos casos em que a lei em causa haja sido editada sob um outro regime, tanto mais que o princípio da
separação de poderes tem, aqui, um peso bastante menor. Mas subsistem sempre limites . Não é possível,
por exemplo, uma interpretação conforme à Constituição de um regulamento proveniente do tempo do
nacional-socialismo, portanto imbuído do pensamento próprio da Administração do Estado Totalitário,
que em nenhum aspecto satisfazia as exigências de determinabilidade do Estado de Direito. Ou seja,
e este é o aspecto que nos interessa sublinhar, mesmo que se perfilhe esta concepção, deve ficar claro
que está vedada aos juízes a ‘feitura’ de uma nova lei com conteúdo diferente da anterior: a interpretação
conforme à Constituição não pode, em caso algum, converter-se em instrumento de revisão do Direito
anterior à Constituição . Só que, na perspectiva do objectivismo actualista agora referida, enquanto a
vontade do legislador documentada através da história do preceito, pode eventualmente limitar a
interpretação conforme à Constituição de leis pós-constitucionais (não podendo ser falsificada através
da interpretação em conformidade com a Constituição), basta, em relação a leis anteriores à Constituição,
que o novo entendimento seja admitido pela letra do preceito e não contrarie o sentido objectivo da lei.” 
(obra citada – pg. 314, grifei) 
12. Em síntese, releva Rui Medeiros, verbis: 
“ A correlação da lei significa apenas correcção da letra da lei, não podendo ser realizada quando os
sentidos literais correspondem à intenção do legislador ou quando o resultado que se pretende alcançar
não se harmonize com a teleologia imanente à lei . Para além disso, por mais desejável que se apresente
uma alteração do sistema normativo, essa alteração pertence às fontes de direito, não ao intérprete
(...). Razões extremamente ponderosas de segurança e de defesa contra o arbítrio alicerçam esta
conclusão. Isto já para não falar do princípio da separação de poderes. A interpretação correctiva da lei
em conformidade com a Constituição não se traduz, portanto, numa revisão da lei em conformidade
com a Lei Fundamental.” 
(obra citada – pgs. 316/7) 
13. Para concluir – e agora já no campo que Rui Medeiros dedicou às decisões modificativas e à reflexão
sobre a jurisdição constitucional em sua função negativa, ou positiva, - é de se ler, verbis: 
“ III - Pelo contrário, à semelhança de GOMES CANOTILHO, o nosso ponto de partida – que, como se
verá, é confirmado por uma leitura global do sistema português de fiscalização da constitucionalidade
– é o de que o Tribunal Constitucional, entre nós, desempenha e não pode deixar de desempenhar fun-
damentalmente a função de jurisdictio : não é um legislador, ou, mesmo, superlegislador apócrifo. Sem
dúvida que a função jurisdicional não é já hoje, nem se poderá mais compreender como a actividade
de mera aplicação formal de um direito inteiramente dado. Mas à concreta realização do direito não
compete a intencionalidade estratégica, reformadora e programática que corresponde aos poderes de
direcção política e que no universo jurídico (melhor, político-jurídico) será própria do legislador. 
De facto, independentemente do significado que a tese do legislador negativo assume no modelo de
justiça constitucional do Mestre de Viena e das objecções que podem ser dirigidas à visão Kelseniana
da Constituição e do controlo da constitucionalidade, a contenção do controlo da constitucionalidade
dentro dos limites do controlo negativo é justificada pelo princípio democrático e pelo princípio da
separação e interdependência dos órgãos de soberania. O princípio da separação de poderes, embora
não seja um princípio rígido, implica, no seu conteúdo essencial, a distinção entre legislação e jurisdição.
O princípio democrático postula, por seu lado, que a decisão política seja tomada, directamente ou
através de órgãos representativos politicamente responsáveis, pelo povo. A negação ou atenuação da
separação entre legislação e jurisdição põe, inevitavelmente, em causa o próprio modelo democrático-
representativo vigente. Como sublinha Vital Moreira, a jurisdição constitucional não está constitucionalmente 
habilitada para usurpar o papel do legislador ordinário, expressão da maioria de governo, substituindo-
se àquele nas escolhas constitucionalmente admissíveis (...) A idéia fundamental é a de que ao juiz
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constitucional só compete averiguar se a lei é ou não contrária à Constituição, mas não lhe compete
substituir-se ao legislador na formulação das soluções conformes à Constituição. Aqui continuam a ter
plena validade as limitações decorrentes do princípio da maioria e da separação de poderes. É à maioria
democraticamente legitimada para governar que compete fazer as leis e não aos juízes, mesmo ao juiz
constitucional. A este só compete verificar se aquele legislou contra a Constituição. A introdução de um
sistema de fiscalização jurisdicional da constitucionalidade das leis não retira, portanto, à lei a sua posição
de centralidade no ordenamento jurídico-constitucional. 
(obra citada – pgs. 494/5, grifei) 
14. Tudo assim posto, os textos normativos, apresentados pela autora, ensejam a interpretação conforme
? 
15. Por certo que não! 
16. Os artigos 124 e 126 tipificam, criminalmente, o aborto provocado pela gestante, ou com seu
consentimento ( 124 ) e o aborto provocado por terceiro ( 126 ). 
17. Bastam-se no que enunciam, e como estritamente enunciam . 
18 . Aliás, injurídico, data venia, manusear-se com a interpretação conforme a dizer-se que na definição
dos tipos penais incriminadores , não seja criminalizada tal situação. 
19. No caso em estudo, há norma específica, a propósito, a do artigo 128 e é para ela que há de se voltar
o tema da interpretação conforme. Reconheceu-o, aliás, a própria petição inicial, em seu item 9 , a fls.
8, verbis: 
“Note-se, a propósito, que a hipótese em exame só não foi expressamente abrigada no art. 128 do
Código Penal como excrudente de punibilidade (ao lado das hipóteses de gestação que ofereça risco de
vida à gestante ou resultante de estupro) porque em 1940, quando editada a Parte Especial daquele
diploma a tecnologia existente não possibilitava o diagnóstico preciso de anomalias fetais incompativa,
com a vida. Não se pode permitir, todavia, que o anacronismo da legislação penal impeça o resguardo
de direitos fundamentais consagrados pela Constituição, privilegiando-se o positivismo exacerbado em
detrimento da interpretação evolutiva e dos fins visados pela norma” (grifei) 
20. Portanto, os artigos 124 e 126 passam muito ao largo da interpretação conforme . 
21. O artigo 128 não a alberga, outrossim . 
22. As situações extintivas da antijuridicidade, que enuncia, apresentam “ o sentido inequívoco que a
lei enquanto tal apresenta ”, para que sejam rememoradas as palavras de Rui Medeiros ( item 9 , deste
parecer), sentido inequívoco e preciso, que se completa, e legaliza o aborto: 
a) para que a mãe não morra (aborto terapêutico ) 
b) se a mãe, vítima de estupro, consente no aborto ( aborto sentimental ) 
23. A situação de anencefalia não se coaduna, por óbvio, nessas situações. 
24. O feto anencéfalo não causa a morte da mãe. Afasta-o a própria petição inicial. 
25. Se causasse tal situação, ter-se-ia diante o aborto terapêutico. 
26. Quanto ao aborto sentimental não há discrepância na abalizada doutrina penal de que sua compreensão
é limitadíssima à hipótese que enuncia: gravidez resultante de estupro. De se ler, Heleno Claudio Fragoso,
verbis: 
“O aborto sentimental (que se realiza em conseqüência de um crime) todavia não se confunde com o
aborto eugênico (conveniência de evitar procriação indesejável) ou com o aborto por indicação social
(miséria ou dificuldades econômicas dos pais), que são sempre criminosos perante nossa lei. 
A exclusão do crime depende aqui do prévio consentimento da ofendida ou de seu representante legal
(se for incapaz), devendo o médico certificar-se da existência de estupro (e não de outro crime sexual).
Trata-se de norma excepcional, que não admite interpretação analógica. Não pode ser ampliada para
legitimar o aborto quando a mulher foi vítima de outro crime, como, por exemplo, o de sedução.” (in –
Lições de Direito Penal – 7ª edição – pg. 123 – grifos do original e meu) 
27. Por tais considerações, lugar não há a que se cogite de interpretação conforme a Constituição nos
textos apresentados. 
28. Para encerrar este tópico, ainda uma vez com Rui Medeiros, verbis: 
“Daí a importância da afirmação da regra de que “o Tribunal Constitucional só pode declarar (ou não
declarar) a inconstitucionalidade (ou ilegalidade) da norma em causa, mas não pode substituí-la por
outra norma por ele criada (...) A função do Tribunal Constitucional é uma função de controle, de carácter
essencialmente negativo (...) Ele é um contralegislador e não outro legislador .” (obra citada – pg. 496
– grifei) 
29. Passo a outra linha de argumentação, e sustento que a vingar a tese do autor, sacrificado está o
direito à vida. 
30. Com efeito, está no caput , do artigo 5º, da Constituição Federal, que abre o Título alusivo aos “Direitos
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e Garantias Fundamentais, verbis: 
“Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida ...” (grifei) 
31. Portanto o direito à vida é posto como marco primeiro , no espaço dos direitos fundamentais. 
32. O autor desta ação tem por tema central do pleito o fato de que nos casos de anencefalia não há
possibilidade de vida extra-uterina, então razão não há a que permaneça a gestação. 
33. Mas se há normal processo de gestação vida intra-uterina existe . 
34. E nos caos de anencefalia há o normal desenvolvimento físico do feto : formam-se seus olhos; nariz;
ouvidos; boca; mãos, enfim o que lhe permite sentir, e também braços; pernas; pés; pulmões; veias;
sangue que corre, o coração. 
35. Ora, o artigo 2º de nosso Código Civil, justo por não obscurecer esta realidade da vida que se forma
no ventre materno, é textual, verbis: 
“Artigo 2º: A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde
a concepção, os direitos do nascituro”. ( grifei) 
36. O artigo 4.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos é, igualmente textual, verbis: 
“Toda pessoa tem direito a que se respeite sua vida. Este direito estará protegido pela lei, no geral, a
partir do momento da concepção (grifei) 
37. A Convenção sobre os Direitos da Criança, no seu artigo 1º, reconhece o direito intrínseco à vida
que tem todo ser humano concebido. O Preâmbulo desta Convenção é claro, verbis: 
“a criança por falta da maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidado especiais, aí incluída
a proteção legal, tanto antes, como depois, do nascimento .” 
38. Portanto, os diplomas legais , tanto do direito interno, quanto internacional, estabelecem que vida
há, desde a concepção . 
39. Eis porque não se revela correta a afirmação do il. advogado da autora quando, a buscar fazer
prevalecer o direito da gestante, registrou que 
“... por fatalidade, não há viabilidade de uma outra vida, sequer um nascituro, cujo interesse se possa
eficazmente proteger”. ( item 26 , da petição inicial a fls. 15) 
40. Ora, o próprio dicionarista Aurélio Buarque de Holanda, trazido à colação pelo il. advogado em nota
de pé de página sobre a transcrição retro é textual em definir o nascituro como o ser humano já concebido,
cujo nascimento se espera como fato futuro certo. 
41. O bebê anencéfalo, por certo nascerá . 
42. Pode viver segundos, minutos, horas, dias, e até meses . Isto é inquestionável ! 
43. E aqui o ponto nodal da controvérsia: a compreensão jurídica do direito à vida legitima a morte,
dado o curto espaço de tempo da existência humana? 
44. Por certo que não! 
45. Se o tratamento normativo do tema, como vimos ( itens 34/37 , deste parecer), marcadamente
protege a vida, desde a concepção, por certo é inferência lógica, inafastável , que o direito à vida não
se pode medir pelo tempo, seja ele qual for, de uma sobrevida visível . 
46. Estabeleço, portanto, e em construção estritamente jurídica, que o direito à vida é a temporal, vale
dizer, não se avalia pelo tempo de duração da existência humana . 
47. E se assim o é, e o é afetivamente, dada a clareza dos textos normativos importa prosseguir, e
indagar, então: a dor temporal da gestante é causa bastante a obscurecer, e então relativizar , a
compreensão jurídica do direito à vida, como venho de assentar? 
49. Estou em que não! 
50. De pronto, não são todas as gestante que, por sua dor, almejam livrar-se do ser humano, que existe
em seus ventres maternos. 
51. Há, outras também, gestantes, que, se experimentam a dor, superam-na e, acolhendo a vida presente
em seu ser, deixam-na viver, pelo tempo possível. 
52. Digo isso para assentar que a dor da gestante não é comum a todas as gestantes , de sorte que, e
atento ao princípio jurídico da proporcionalidade , a temporalidade do direito à vida, como desenvolvi
nos itens 42/45 , retro, sobrepuja , por essa perspectiva, o direito da gestante não sentir a dor, posto
que a dor não será partilhada por todas as gestantes, ao passo que todos os fetos anencefálos terão
suprimidas suas vidas. 
53. É de se reconhecer, outrossim, e mantido o raciocínio na ponderação de bens , que por certo o sofrer
uma dor, mesmo que intensa, não ultrapassa o por cobro a uma vida, que existe, intra-ulterina, e que,
seja sempre reiterado, goza de toda a proteção normativa, tanto sob a ótica do direito interno, quanto
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internacional. 
54. O feto no estado intra-uterino é ser humano, não é coisa! 
55. Noutro giro de argumentação, é de se ter presente que o artigo 3º, inciso I da Constituição de nossa
República expressa como objetivo seu, perene, verbis: 
“I – construir uma sociedade livre, justa e solidária .” (grifei) 
56. Ora, o pleito da autora, titulado por órgão que representa profissionais da área da saúde, impede
possa acontecer a doação de órgãos do bebê anencéfalo a tantos outros bebês que, se têm normal
formação do cérebro, todavia têm grave deficiência nos olhos, nos pulmões, nos rins, no coração, órgãos
estes plenamente saudáveis no bebê anencéfalo, cuja morte prematura frustará a vida de outros bebês,
assim também condenados a morrer, ou a não ver. 
57. O pleito da autora, por certo, vai na contra-mão da construção da sociedade solidária a que tantos
de nós, brasileiras e brasileiros, aspiramos, e o ser solidário é modo eficaz de instituir a cultura da vida. 
58. Quer por ser injurídico, no caso apresentado, o recurso à interpretação conforme a Constituição,
quer pela primazia jurídica do direito à vida, como aqui desenvolvida, o pleito é de ser indeferido. 

Brasília, 18 de agosto de 2004 .

CLAUDIO FONTELES
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

JULGADOS SERGIPANOS 
ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARACAJU.

Processo n.º: 200510200476
Ação : Alvará Judicial
Requerente : Rosa Angélica Menezes Silva Santos 

Vistos, etc...
Rosa Angélica Menezes Silva Santos e seu esposo José Luiz Oliveira Santos,

devidamente qualificados e assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe, requerem o presente
Alvará Judicial com o fim de interromper a gestação da primeira Requerente em razão do feto ser, segundo
diagnóstico médico, anencéfalo.

Acostam documentação às fls. 06 ut 14.
Com vista dos autos a Representanbte do Minstério Público manifestou-se pela realização

de perícia médica, o que foi deferido.

Às fls. 23/ 31, avista-se o resultado do exame pericial.
Em memoriais, os Requerentes expõem a situação psicológica na qual se encontram,

ressaltando, na perspectiva constitucionalista, o direito a dignidade da mãe e ainda considerando a
inexistência de vida do feto, pugnando, ao final, pela procedência do pedido e expedição do Alvará.

O Órgão Ministerial, em elucidativo parecer, constata a anencefalia do feto, com a
ausência de estruturas cerebrais, ressaltando o estado psicológido da primeira Requerente, manifes-
tando-se pelo deferimento do pedido. 

É o lacônico relatório.
Passo a decidir.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial no qual os requerentes pedem a autorização estatal
para interrupção de gravidez por motivo de má-formação do feto portador de anencefalia.

O tema em testilha demanda questionamentos bastantes a serem analisados. Levanta
aspectos que envolvem da questão religiosa à existência humana, da ética e moral à concepções físicas,
da biologia à liberdade de escolha, da dor da perda ao amor da concepção.
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Passando por todos estes estágios, resta a esta Representante do Judiciário um questionamento:
até que ponto pode o Estado-Juiz interferir nas decisões do seio familiar para autorizar a retirada de uma
vida?

Não cabe aqui, o exame do que seja certo ou errado. Observar-se-á o tema apenas sob
o enfoque jurídico. 

É indiscutível que a curiosidade incessante do homem sobre questões como de onde viemos
e para onde vamos, quem somos e porque vivemos levam-no, a cada dia, a encontrar respostas as quais
muitas vezes não são desejadas. Tais dúvidas levam a conhecimentos vários, a descobertas em algumas
vezes inimagináveis.

A medicina, obviamente, é uma das ciências mais atingidas por tal movimento evolutivo.
Sabe-se, hodiernamente, por um simples exame ultrasonográfico realizado com 12 semanas de gestação
qual será o sexo do bebê, se ele é portador de doenças congênitas e até mesmo se tem formação corporal
perfeita. 

Assim, o conhecimento e evolução humanos tem avançado a uma velocidade incrível que
via de regra não se fazem acompanhar pelo Direito. Nesses casos restam lacunas legislativas que, no
mais das vezes, devem ser supridas pelo Judiciário. 

O caso em vitrine trata-se exatamente de uma dessas questões.

A Legislação Brasileira autoriza no artigo 128 do Código Penal, duas hipóteses de realização
de aborto impingidas da excludente de ilicitude. São elas: gravidez resultante de estupro e risco de vida
da gestante. 

Em ambas, leva-se em conta o estado da mãe, seja ele no aspecto psicológico, quando a
gravidez decorre de um ato ilícito, seja para preservar a vida desta, nos casos em que o parto poderia
provocar o seu falecimento. 

Nas duas possibilidades supra relacionadas, não se questiona acerca da possibilidade de
sobrevida da criança. Em momento algum levanta-se o direito à vida do infante que estava sendo gerada.
Apenas analisa-se o direito da mãe.

Dessa forma, se o Estado-Juiz intervém no seio familiar para possibilitar a interrupção da
gravidez de feto em perfeita formação levando em conta apenas os interesses da mãe, chega-se à difícil
conclusão de que em casos de anencefalia, onde há também o incontestável sofrimento da mãe, a
resposta do Estado seria a mesma.

Ressalte-se que a análise deste caso passa ao longe de aspectos defensivos da eugenia e
até mesmo do próprio aborto uma vez que daqui ficam distantes os conceitos éticos, religiosos e mo-
rais.

O laudo pericial apresentado nos autos às fls. 23/31, não apresenta conclusões suficientemente
seguras ao ponto de fundamentar a presente decisão, posto que baseada em artigo da Federação
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, não declarando risco de vida à Requerente. Esclarece, entretanto,
que o feto é anencéfalo e que não há expectativa de sobrevida após o parto.

Não se pode olvidar, assim, que o presente caso é permeado de grandes dúvidas.

Cumpre esclarecer que a ausência de previsão legal para a realização do aborto neste caso,
exige que o Magistrado assuma a posição de Legislador e, mais que isso, assuma as conseqüências em
todos os planos de arcar com a decisão de interromper uma vida.

Esclareça-se, mais uma vez, que o embasamento da presente decisão é o fundamento da
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norma penal excludente de ilicitude do artigo 128 do Código Penal e que a mesma não apresenta traços
de robustez a ponto de ser utilizada como material científico, já que nos demais casos de interrupção
de gravidez, expresso convictamente minha repulsa por não reconhecer à gestante qualquer direito de
opção sobre vida ou morte do ser que gerou. E assim entendo não por falso moralismo ou direcionamento
religioso mas por respeito ao bem supremo da vida juridicamente garantido.

Não se tenha igualmente aqui reconhecido o direito à seleção eugênica da espécie ou solução
de planejamento familiar dirigido especialmente a poluplação carente!

A decisão ora proferida tão somente estende aos Requerentes a opção legal pela interrupção
já concedida nas situações legais retromencionadas e tendo em conta a condição biológica do feto cuja
expectativa de vida extra uterina é nula conforme resposta pericial.

Pelo que, 

Defiro o pedido, devendo-se expedir o competente Alvará autorizativo em nome
da Requerente a fim de que se realizem os procediemntos médicos necessários para a
interrupção da gravidez levando-se me conta o estado da mesma.

Sem custas face a gratuidae pleiteada e deferida

P.R.I.
Aracaju, de novembro de 2005.
Madeleine Alves de Souza Gouveia
Juíza de Direito

Madeleine Alves de S. Gouveia
Juiz(a) de Direito

Processo nº 439/2005
Ação: Alvará Judicial
Requerentes: Cilene Souza Santos e Adielson dos Santos

Vistos, etc.

CILENE SOUZA SANTOS e ADIELSON DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos,
ingressaram com a presente AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL , objetivando autorização para realização
de aborto, tendo em vista a constatação, por exames médicos, de que o feto é portador de grave anomalia
(anencefalia, sem estrutura cerebrais, incompatível com a vida quando nascer).

Afirmam, também, que, de acordo com os relatórios médicos, esta anomalia comumente apresenta
patologias , as quais trazem risco de vida à gestante.

Apresentaram documentos de fls. 07/17.

Designado perito Judicial, Dr. Marcos Fernandes Mesquita Salviano, para proceder ao exame na
autora, Srª Cilene Souza Santos, o qual declara, fl. 24 que “o feto é incompatível com a vida em decorrência
de ausência de massa encefálica(ANENCEFALIA), havendo a interrupção da gestação de meio legalizado
em virtude da não sobrevivência fetal quando do nascimento”.

Instado a se manifestar, o Órgão Promotorial foi favorável ao pleito.
É o relatório. Decido.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial em que os requerentes pleiteiam autorização para que a
autora, Cilene Souza Santos, possa interromper a gravidez em curso, tendo em vista constatação,
através de exames clínicos, padecer o feto de anencefalia, o que torna inviável a vida pós-natal.
A hipótese trazida nestes autos não é de fácil resolução, eis que se trata de uma vida que está em curso,
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mas, registre-se, fadada, inexoravelmente, ao óbito após o parto.
A notícia da vinda de um filho é motivo de imensa alegria. Incontestáveis projetos começam a ser
traçados, imaginando-se um futuro repleto de alegria e realizações para a família que começa a formar
sua prole .

Mas, sobrevindo a notícia de que o feto é portador de patologia irreversível e incontornável, em
contra partida imagina-se o desespero, a tristeza que toma conta dos pais. Saber que se traz no ventre
um ser tão amado, mas fadado a morte tão logo nasça.
Louve-se a iniciativa do casal que, ao invés de recorrer à ilegalidade, buscou junto ao Judiciário obter
a interrupção da gravidez.

Não se pode ficar insensível ao sofrimento desta mãe. Mais de que qualquer outra pessoa, a
requerente busca um fim ao seu sofrimento, positivado cabalmente nos autos às fls. 10/17 e 24, pelos
relatórios médicos que atestam ser o feto anencéfalo e incompatível com a vida. 

À luz da legislação brasileira, o feto anencefálico, é aquele que é privado de encéfalo(de cérebro,
especificadamente) e, por isso, é destituído de atividade cerebral, goza de vida(vegetativa) intra-uterina
que o permite, em raras vezes, evoluir, chegar a termo e nascer, embora, após pouco tempo, venha a
falecer; ou seja, é um morto cerebral que só está a espera do nascimento para morrer. 

O nosso ordenamento Jurídico adota o conceito de morte cerebral, que consiste na cessação da
atividade elétrica desse principal órgão do corpo humano, que se caracteriza pelo traçado permanentemente
nulo do EEG.

Prescreve a Lei 9434/97 em seu artigo 3º:

“A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante
ou tratamento deverá ser procedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por
dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplantes, mediante a utilização de critérios
clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina”

Vê-se, portanto, que a referida lei autoriza o transplante de órgãos quando constatada a morte
encefálica, ou seja, ocorre a morte cerebral quando se verificar a cessação irreversível de todas as funções
do encefálo, incluindo o tronco encefálico, onde se situam estruturas responsáveis pela manutenção dos
processos vitais autonômos, como pressão arterial e a função respiratória.

O Conselheiro Marco Antônio Becker assevera que “feto anencefálo é o resultado de um processo
irreversível, sem qualquer possibilidade de sobrevida e de causa conhecida”
A solução resta clara em nosso ordenamento jurídico, precisamente considerando-se os direitos e
princípios constitucionais, que são assegurados a todos os cidadãos, tais como saúde, liberdade, dignidade
da pessoa humana, dentre outros.

A mulher, em gestação de feto anencefálico, pode correr risco de vida, porque, segundo a literatura
médica, cerca de cinquenta por cento desses fetos têm morte intra-uterina, evidente que o direto à
saúde da mulher deve prevalecer.

O princípio da dignidade da pessoa humana é básico na interpretação da ordem normativa. À
gestante de um feto anencefálico basta que se lhe conceda a eficácia desse princípio. Neste sentido,
mister registrar o entendimento do Desembargador Francisco Kupidlwski:

“O fato de não haver previsão legal para a concessão do aborto em casos de anencefalia não
impede que o Judiciário autorize a interrupção da gravidez, porque aí deve ser levada em consideração,
também, a dignidade da pessoa humana, no caso a mãe, porque o feto anencefálico pode trazer
complicações à mesma, não se podendo exigir que ela carregue, por nove meses, um feto que não so-
breviverá”

Portanto, não se pode impor a gestante o insuportável fardo de, ao longo de meses, prosseguir
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na gravidez já fadada ao insucesso. A morte do feto é inquestionável. Logo, infelizmente nada se pode
fazer para salvar o ser em formação.

Assim, nossa preocupação deve ser com o casal, em especial com a mãe, que padece de sérios
problemas de saúde ante o difícil problema porque passa. No processo existe constatação médica precisa
de que o quadro é incompatível com a vida.

Ante o exposto e em conformidade com o parecer do Órgão Promotorial, JULGOPROCEDENTE
o pedido e, em conseqüência, autorizo a Srª Cilene Souza Santos a submeter-se ao aborto, conforme
pleiteado, interrompendo a gravidez em curso. Expeça-se o competente Alvará. Cumpra-se.

Sem custas, face a gratüidade processual.
Aracaju, 29 de agosto de 2005.
Suzana Maria Carvalho Oliveira
Juíza de Direito

Suzana Maria Carvalho Oliveira
Juiz(a) de Direito 
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RESUMO

A cirurgia plástica estética tem como principal objetivo melhorar a aparência física do indivíduo
que a ela se submete, de modo a corrigir alguma imperfeição que lhe cause desagrado, restabelecendo
seu completo bem estar biopsicossocial. Ao procurar um especialista, o paciente busca um determinado
resultado, sendo, por outro lado, obrigação do médico alertá-lo acerca das possibilidades de atingi-lo e
dos riscos do procedimento. Todavia, é possível que a cirurgia não atinja o resultado almejado, provocando
a diminuição de alguma característica física do paciente e, por consequência, implicações negativas para
a sua saúde física e psíquica, para a sua vida social e profissional. Diante dos danos causados, o elemento
anímico da conduta profissional deverá ser analisado para fins de responsabilização, em exceção à regra
da responsabilidade objetiva, consagrada no Código de Defesa do Consumidor. É justamente na prova
da culpa profissional que reside o maior óbice à proteção do consumidor lesado. A responsabilidade do
médico em cirurgia estética encerra uma obrigação de resultado, presumindo-se a culpa do profissional
e invertendo-se o ônus da prova. Aliados a esse mecanismo, a extensão do prazo prescricional, a res-
ponsabilidade solidária do cirurgião, do hospital, do plano de saúde e, eventualmente, da equipe médica
e, por fim, a cumulação dos danos materiais, morais e estéticos para efeito de indenização, contribuem
para a proteção dos direitos e interesses do consumidor lesado, visando à ampla e efetiva reparação
dos prejuízos por ele sofridos.

Palavras-Chave: Responsabilidade civil. Cirurgia estética. Erro médico. Relação de consumo. Obrigação
de resultado.

                                                             

ABSTRACT

The cosmetic surgery has as main purpose improving the physical appearance of the person who
desires to correct some imperfection that causes displeasure, restoring the full biopsychosocial wellbeing.
When searching for a specialist, the patient pursuit a certain outcome. On the other hand, it’s the
physician’s obligation warn about the possibilities of reaching it, and the risks of the procedure. However,
it is possible that surgery does not attain the desired result, causing the impairment of some physical
trait and, consequently, negative implications for the patient’s physical and mental health, for the social
and professional life. In the face of the damages, the psychic element of the professional conduct should
be analyzed, in exception to the rule of objective liability, laid down in the Code of Consumer Protection.
The biggest obstacle to the protection of the injured consumer is exactly the proof of the professional
guilt. The responsibility of the physician in aesthetic surgery is based on an obligation of result, creating
the presumption of guilt of the surgeon and reversing the burden of proof. Allies to this mechanism, the
use of the longer limitation period, the joint liability of the surgeon, the hospital, the health plan and,
eventually, of the medical staff , and still the cumulation of material damages, moral and aesthetic for
indemnity purposes contribute to the protection of the consumer’s rights and interests injured, aiming
at broad and effective reparation for damage suffered.

Keywords: Civil liability. Cosmetic surgery. Medical error. Consumption’s relationship. Obligation of re-
sult.
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1 INTRODUÇÃO

A cirurgia plástica, que surgiu como ramo da cirurgia geral após a primeira grande guerra e alcançou
interesse social, em função do intuito de readaptar funcionalmente os feridos e traumatizados,
hodiernamente, não se limita à reparação de lesões corporais, mas se encontra voltada também para
o aperfeiçoamento da beleza física. No final do século XX, a cirurgia estética ganhou maior expressividade,
ante a criação de próteses e técnicas modernas, destinadas a atender aos anseios de pacientes, em
busca de uma melhora estética e, por vezes, de adequação aos padrões de beleza estabelecidos para
a época.

A intensa expansão dessa especialidade médica também se verifica no Brasil. Segundo dados
fornecidos pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética junto à Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica, o Brasil é o segundo país no mundo em número de cirurgias embelezadoras realizadas
por ano.127 Sejam quais forem os motivos que ensejam a submissão dos pacientes a tais procedimentos,
é cediço que o sucesso da cirurgia estética concorre para a elevação de seu bem-estar biopsicossocial,
tendo em vista a complexa repercussão que poderá advir em sua vida, ao promover transformações
em seus aspectos físico, psíquico, social, profissional e até mesmo contribuir para o aumento de seu pa-
trimônio.

Visando superar uma característica física que lhe desagrada, o paciente se submete à cirurgia em-
belezadora, convencido pelo profissional de que o resultado pretendido será alcançado. Todavia, o
resultado contratado nem sempre é obtido e, por vezes, somam-se, ainda, as lesões decorrentes do
erro médico, frustrando a expectativa do paciente e causando-lhe danos de diversas espécies que, não
raro, permanecem isentos de reparação. Em face da procura incessante pela perfeição estética, bem
como da expansão desenfreada e, ocasionalmente, irresponsável da oferta de tais procedimentos, a
responsabilidade civil do médico nessa especialidade, com todas as suas implicações, constitui tema de
grande relevância, suscitando a atenção da comunidade jurídica científica, de modo a estabelecer
parâmetros para a aplicação da legislação vigente, sobretudo das normas consumeristas, civilistas e
processuais, para a ampla e efetiva proteção do sujeito lesado.

O paciente, ainda que munido de grande aporte financeiro, é parte vulnerável na relação a que
se amolda, por não ser dotado de conhecimentos específicos da área médica, de caráter eminentemente
técnico e científico, o que implica em sua alienação quanto aos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico
e à viabilidade do resultado almejado. A atividade médica, por seu turno, qualquer que seja a especialidade,
envolve bens juridicamente tutelados, como a vida, saúde, honra e integridade física. Diante da importância
de seu objeto, o seu exercício deve estar sujeito a um maior rigor no trato jurídico. Assim, torna-se
imperioso o estudo de mecanismos que facilitem a reparação de danos físicos, materiais, morais e
estéticos que eventualmente sejam causados ao paciente em decorrência da conduta do médico.

Neste sentido, com o fim de sugerir a melhor aplicação das normas vigentes para a efetiva proteção
do indivíduo lesado por ocasião do insucesso da cirurgia estética, propõe-se, neste trabalho, a realizar
uma análise crítica do atual sistema de responsabilidade civil, aplicado às relações de consumo. Para
atingir tal desiderato, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, baseada em manuais e livros específicos,
brasileiros e estrangeiros, revistas jurídicas, publicações eletrônicas, artigos científicos, legislação nacional
e decisões judiciais pertinentes ao tema.

O exame da legislação e dos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais foi precedido da
construção conceitual de institutos e elementos essenciais, para, só então, sustentar argumentos ou
contra-argumentos, com vistas à solução do problema exposto. Tornou-se imprescindível, pois, a utilização
do método dialético- dedutivo, que possibilitou, inclusive, o diálogo entre o Direito, a Medicina e a
Psicologia e, na seara jurídica, o intercâmbio de lições em Direito das Relações de Consumo, Civil e Cons-
titucional- estudo amplo e multidisciplinar, dada a complexidade do tema proposto.

Nesse iter, busca-se, inicialmente, distinguir os tipos de cirurgias plásticas, identificando as suas

127 Conferir a pesquisa na íntegra: INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY. ISAPS international survey on
aesthetic/cosmetic procedures performed in 2011. [Hanover, NH, USA]: ISAPS, 2012. Disponível em: <http://www.isaps.org/files/html-
contents/Downloads/ISAPS%20Results%20-%20Procedures%20in%202011.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2013.
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peculiaridades. Fixada a definição de cirurgia plástica estética, parte-se para o estudo da relação firmada
entre o médico e o paciente, com o intuito de verificar a possibilidade de aplicação das normas consumeristas
e, por conseguinte, a confirmação de prerrogativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, em
favor do destinatário dos serviços médicos. Conquanto haja, ainda, divergência doutrinária neste âmbito,
o trabalho parte da premissa de que, em se tratando de procedimento remunerado, o paciente figura
como consumidor, nos moldes da norma protetiva, e, portanto, merece a acolhida dos instrumentos
nela consubstanciados, para superar a sua vulnerabilidade fática diante do fornecedor. Ademais, faz-se
mister demonstrar a relevância do dever de informação do médico em procedimentos estéticos, aspecto
que os diferencia da cirurgia reparadora e que se revela essencial para a obtenção do consentimento
esclarecido do consumidor, cuja violação, por si só, ensejaria a responsabilização do profissional.

Em um segundo momento, analisar-se-á de forma mais detida as bases da responsabilidade civil
do médico em cirurgias estéticas, a partir da interpretação conjunta dos dispositivos presentes no Código
Civil e no CDC, com respaldo, ainda, nos posicionamentos sustentados pelos tribunais pátrios, sobretudo,
pelo Superior Tribunal de Justiça. O estudo preliminar dos elementos básicos da matéria é indispensável
a fim de estabelecer o alcance da norma para efeito de responsabilização do cirurgião e, por ventura,
da equipe médica e do estabelecimento hospitalar. Para tanto, inevitável a discussão acerca da natureza
da responsabilidade do médico em cirurgia embelezadora; a identificação dos pressupostos para a sua
configuração; a análise das circunstâncias que possam excluí-la, bem ainda a delimitação da responsabilidade
dos hospitais e do anestesista.

Logo em seguida, adentra-se na diferenciação dos tipos de erros passíveis de cometimento pelo
profissional da Medicina, que se encontram intimamente relacionados ao insucesso de tratamentos e
procedimentos cirúrgicos. Conquanto não se pretenda aprofundar em assunto de técnica médica, trata-
se de vocábulo frequentemente utilizado pelas Cortes e motivo de responsabilização do causador do
dano, revelando-se, pois, inevitável a sua identificação para a continuidade da pesquisa.

O ápice do presente trabalho se revela na discussão acerca da natureza da obrigação firmada pelo
cirurgião em procedimentos estéticos, haja vista se tratar de assunto polêmico e decisivo, no que tange
à facilitação da defesa dos direitos da vítima. Isto porque a obrigação de resultado estabelece uma
presunção de culpa relativamente ao causador do dano, invertendo-se, por consequência, o ônus da
prova, o que, sem dúvida, promove considerável ampliação da proteção conferida ao consumidor em
juízo. Embora o Superior Tribunal de Justiça sustente a existência de uma obrigação de resultado, o
tema não é pacífico na doutrina, persistindo, ainda, um grupo minoritário que perfilha o entendimento
de que seria de meio a obrigação assumida em cirurgia embelezadora, cujos argumentos serão rebatidos,
com esteio na jurisprudência e em lições de autores renomados do Direito Civil e das Relações de Con-
sumo.

No último capítulo, serão esmiuçadas as espécies de lesões decorrentes da atividade médica, com
foco no estudo dos danos materiais, morais e estéticos, bem como da perda de uma chance, qualifi-
cando-os e identificando a adequada forma de reparação. Ato contínuo à análise crítica engendrada em
todo o trabalho e estabelecido o alicerce da responsabilidade civil do profissional da Medicina em cirurgias
de cunho estético, resta, por fim, apresentar os mecanismos existentes no sistema jurídico pátrio, para
garantir a necessária e efetiva proteção do consumidor lesado, objetivo central da pesquisa, solução
esta que perpassa pela apreciação da viabilidade de aplicação dos prazos prescricionais previstos no
CDC; da solidariedade passiva na obrigação de indenizar; do ônus de provar a culpa, de modo a superar
as dificuldades do paciente em demonstrar o elemento anímico; da cumulação das indenizações por
danos diversos, ainda que oriundos do mesmo fato, além dos critérios de fixação dos seus valores. Enfim,
vislumbra-se, desse modo, contribuir para a efetivação dos direitos e interesses do consumidor lesado,
por meio de instrumentos jurídicos que permitam a completa reparação dos danos sofridos, à luz da
legislação protetiva.

2 CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA REMUNERADA: RELAÇÃO DE CONSUMO

A atividade médica, qualquer que seja a especialidade, envolve bens juridicamente tutelados,
como a vida, saúde, honra e integridade física. Diante da relevância de seu objeto, o exercício da arte
médica torna-se complexo e sujeito a rigorosos efeitos jurídicos, inclusive no campo consumerista, tendo
em vista que o vínculo médico- paciente constitui uma relação de consumo, nos moldes do CDC, motivo
pelo qual possui o destinatário dos serviços médicos prerrogativas que lhe conferem maior proteção
diante das falhas cometidas pelo profissional. Ante o caráter eminentemente técnico e científico da
medicina, agrava-se a vulnerabilidade do paciente, ora consumidor, mostrando-se, pois, imperiosa a
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análise da relação por ele travada com o médico em cirurgias plásticas estéticas, ainda alvo de divergências
doutrinárias.

2.1 A CIRURGIA PLÁSTICA

Há evidências históricas de que as cirurgias plásticas datam de 4.000 anos a.C., quando procedimentos
reparadores já eram realizadas pelos hindus. Os egípcios, por seu turno, em 2.000 anos a.C., já praticavam
correções estéticas com o intuito de reparar desfiguramentos ou deformidades naturais. Nessa mesma
época, Sussuruta teria relatado o que se chamou de “retalho indiano”- reconstruções de narizes mutilados
por questões religiosas, ainda hoje empregadas.128

Entretanto, como ramo da cirurgia geral, a cirurgia plástica surgiu logo após a primeira grande
guerra mundial, ocasião em que houve uma explosão de tais procedimentos, com o fito de readaptar
funcionalmente os feridos e traumatizados, ganhando interesse social e humano. Os cirurgiões, nessa
época, desenvolveram grande experiência na reparação dos feridos em batalha e, assim, transmitiram
para o mundo cientifico os conhecimentos adquiridos.129

Somente em março de 1930 foi criada a Sociedade Científica Francesa de Cirurgia Reparadora,
Plástica e Estética. Conforme leciona Rui Stoco, a “expressão cosmetologia surgiu no Congresso
Internacional de Dermatologia, em Bucareste, em 1935, quando Dr. Auriel Voina a apresentou em
hommage à la beautée conservée, renoveé ou suplée de la femme eternelle”130. Posteriormente, em
1950, criou-se a Sociedade Francesa de Cosmetologia, cujos objetivos consistiam na “terapeutique de
la laiderus”131.

A cirurgia plástica, que de início voltava-se para a correção de deformidades em razão das guerras
e, posteriormente de acidentes, ganhou maiores proporções no final do século XX, quando se criou o
que hoje se conhece por rinoplastia, através das primeiras próteses nasais.132

Nos dia de hoje, a cirurgia plástica não mais está restrita à correção de deformidades ou reparação
de lesões físicas. Os meios de comunicação, especialmente a televisão e as revistas, divulgam um modelo
padronizado de beleza através de imagens de atrizes e modelos famosos, estimulando, desse modo,
homens e mulheres a buscarem na cirurgia plástica uma forma de se adequarem a esse padrão, ainda
que, para isso, tenham que enfrentar dores e despender de um volumoso aporte financeiro. Isto ocorre
na medida em que a intensa evocação da beleza e da juventude pela mídia incute nos indivíduos a ideia
de que certos padrões estéticos seriam artigos de primeira necessidade e não meros desejos.

2.2 ESPÉCIES DE CIRURGIA PLÁSTICA

A cirurgia plástica é gênero que engloba duas espécies: cirurgias plásticas reparadoras e
cirurgias plásticas estéticas. Diferenciam-se basicamente pelo objetivo ao qual se destinam, o que se
torna relevante para este trabalho, na medida em que a sua classificação influencia na determinação
da natureza da obrigação assumida pelo médico, com repercussões na sua responsabilidade civil, em
caso de erro no procedimento cirúrgico, conforme será demonstrado nos próximos capítulos.

2.2.1 CIRURGIA REPARADORA

A denominada cirurgia plástica reparadora, ou corretiva, conforme leciona João Monteiro de Castro,
tem a finalidade de tentar corrigir defeitos congênitos ou adquiridos, a exemplo de cicatrizes, queimaduras
e lábio leporino, apresentando, assim, um fim terapêutico a ela conectado, ainda que haja implícita uma
preocupação estética. De acordo com o autor, também estariam incluídas nesta espécie a cirurgia estética
que vise à retificação de uma cirurgia estética malsucedida.133

Assim, a cirurgia reparadora se refere a uma intervenção cirúrgica que pode também promover

128 REIS, Leandro Roberto de Paula. A responsabilidade civil dos médicos nas cirurgias plásticas estéticas. [Pouso Alegre], 2005. Dispo-
nível em: <http://www.evandroreis.adv.br/responsabilidade.doc>. Acesso em: 16 abr. 2013.
129 Ibid.
130 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: com comentários ao código civil de 2002. 6. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 2004, p. 413.
131 Ibid., loc. cit.
132 MARQUES, Maria Clara Vergara. Responsabilidade civil do médico nos casos de cirurgia plástica embelezadora. Porto Alegre, 2011.
Disponível em: <http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2011_1/maria_marques.pdf>. Acesso em:
16 abr. 2013.
133 CASTRO, João Monteiro de. Responsabilidade civil do médico. São Paulo: Método, 2005, p. 148.
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uma melhoria estética, não apresentando, todavia, como objetivo principal o mero embelezamento,
mas a correção de “uma deformidade física congênita ou traumática, que nasceu com a pessoa ou surgiu
no curso da vida.”134

A cirurgia plástica tem denominação terapêutica quando se destina a corrigir falhas orgânicas ou
funcionais provocadas por fatores exógenos, mesmo que tenham origem endógena, a exemplo de
quando é realizada para a recuperação de pacientes com queimaduras, para a restauração de membros
lacerados em acidentes de trânsito, também para reconstituição de partes do corpo que foram suprimidas
por cirurgias que visavam controlar doenças e em tantos outros casos.135

Em cirurgias corretivas, em face do objetivo de reparar ou melhorar um determinado defeito físico
congênito ou advindo de acidente, não se tratando de questão estritamente estética, apenas se pode
exigir do médico que faça o possível, prudente e diligentemente, utilizando-se das técnicas disponíveis
na Medicina e do conhecimento que for necessário. Isto porque se diz que a obrigação assumida pelo
médico em cirurgia plástica reparadora uma obrigação de meio, e não de resultado.136

2.2.2 CIRURGIA ESTÉTICA

Em contrapartida, de acordo com Hildegard Giostri, a cirurgia estética, também denominada pelos
médicos de embelezadora ou cosmética, tem o escopo de promover o embelezamento ou aperfeiçoamento
físico do indivíduo, “retirando marcas do tempo ou sinais outros que lhe perturbem o bem viver”137.
Segundo Giostri, a cirurgia plástica embelezadora visa melhorar aquilo que “é motivo de insatisfação
para o paciente (o chamado hipocondríaco estético)”.138

A rinoplastia, a eliminação de gorduras localizadas no abdômen e a implantação de próteses de
silicone são alguns exemplos de cirurgia plástica embelezadora, dentre outras que não têm o objetivo
de curar uma enfermidade, mas de amenizar ou solucionar uma imperfeição física.

Em sua obra, Miguel Kfouri Neto traz a denominação “cirurgia estética propriamente dita”, para
diferenciar do que ele chama de “cirurgia estética reparadora”. A primeira seria destinada a corrigir
imperfeições da natureza, enquanto a segunda, como já explicitado, teria por fim reparar enfermidades
congênitas ou adquiridas.139

Nessa classificação, haveria duas modalidades dentro da espécie “cirurgia estética propriamente
dita”, quais sejam a “cirurgia de caráter estritamente estético”, em que o paciente visa tornar “seu nariz,
por exemplo- que de modo algum destoa da harmonia de suas feições-, ainda mais formoso, considerando,
por vezes, um modelo ideal de beleza estética”140, e a “cirurgia estética lato sensu”, que não oferece
risco relevante ao paciente, destinando-se apenas a corrigir pequenas imperfeições da natureza que
possam lhe causar um mal-estar psíquico. Este último caso seria a hipótese do “paciente, jovem, de
belo rosto, no qual sobressai nariz aquilino e de linhas irregulares, em absoluta desarmonia estética”141.

As operações plásticas estéticas, também chamadas de cosmetológicas, tratam-se de ramo da
Medicina que visa melhorar a aparência externa de alguém, ou seja, promover o seu embelezamento.
Essas intervenções foram muito combatidas no passado e, segundo Tereza Ancona Lopez , “atualmente,
apesar de aceitas e até em moda, a responsabilidade pelos danos produzidos por elas é vista com muito
maior rigor que nas operações necessárias à saúde ou à vida do doente.”142

No mesmo sentido, Ricardo Pereira Lira expõe que, em princípio, a cirurgia plástica estritamente
estética era completamente rejeitada, pois não seria justificável se submeter aos riscos inerentes a um
procedimento não direcionado à cura de um mal. Posteriormente, passou-se a admiti-la e, atualmente,

134 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 4. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 345.
135 MATIELO, Fabrício Zamprogna. Responsabilidade civil do médico. 2. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2001, p. 66.
136 ÁRIAS, Elisangela Fernandez. Responsabilidade civil do médico cirurgião plástico. Âmbito Jurídico, Rio Grande, ano 8, n. 23, nov.
2005. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_ link=revista_artigos_leitura&artigo_id=142>. Acesso em: 11
abr. 2013.
137 GIOSTRI, Hildegard Taggesell. Responsabilidade médica: as obrigações de meio e de resultado: avaliação, uso e adequação. Curi-
tiba: Juruá, 2002. v. 5, p. 43.
138 Id. Algumas reflexões sobre as obrigações de meio e de resultado na avaliação da responsabilidade médica. Revista Trimestral de Di-
reito Civil, Rio de Janeiro, v. 5, p. 101-116, jan./mar. 2001, p. 106.
139 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico: responsabilidade civil do dentista, completo ementário cível e criminal, ju-
risprudência do CRM e planos de saúde, acórdãos cíveis na íntegra. 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 169.
140 Ibid., loc. cit.
141 Ibid., loc. cit.
142 MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de. O dano estético: responsabilidade civil. 3. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004, p. 118-119.
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a cirurgia estética é amplamente aceita, tendo em vista a atual definição de saúde utilizada em âmbito
internacional.143

A Organização Mundial de Saúde estabeleceu, quando da sua criação, em 1948, um conceito de
saúde amplo, englobando os aspectos relacionados ao bem-estar físico, mental e social.144 Portanto,
mesmo que não pareça justificável no que tange ao estado físico do indivíduo, como antes se imaginava,
a cirurgia plástica embelezadora encontra sustento no aspecto imaterial, solucionando alguma espécie
de descontentamento.

As intervenções cirúrgicas com finalidade estética são lícitas, segundo Rui Stoco, “se assim desejar
o paciente e expressamente manifestar a sua vontade, quando necessárias ou quando o eventual defeito
a ser removido ou atenuado seja fator de desajustamento psíquico ou social”145.

Dentre outros aspectos, a representação da identidade de um indivíduo perpassa pelo seu físico,
pois é através dele que se reconhece e é conhecido pelos demais. De acordo com Elisângela Árias, “essa
capacidade de se representar perante os outros tem uma íntima relação com a AUTO-ESTIMA”146. Isso
porque a autoestima é a avaliação que o indivíduo faz em relação a si mesmo, revelando uma aprovação
ou desaprovação, baseada em “conceitos adquiridos pela educação familiar, cultural, religiosa e social”147.

A baixa autoestima, por seu turno, pode ser decorrente de complexos psicológicos relacionados
a algum aspecto físico que considere inadequado com os padrões de beleza. Nise da Silveira explica que
“os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de afetividade”, dos quais “depende
o mal-estar ou o bem-estar da vida do indivíduo”148. Os complexos podem ser comparados a tumores
malignos ou infecções, já que são males que desenvolvem sem qualquer intervenção da consciência,
com repercussões na vida, no lar e no trabalho.149

É certo que muitas cirurgias estéticas são realizadas desnecessariamente porque, simplesmente,
o paciente busca no procedimento se adequar aos modismos e padrões de beleza. Entretanto, como
anteriormente mencionado, a desarmonia estética pode ser motivo de baixa autoestima, provocando
repercussões drásticas na vida do paciente, razão pela qual decide se submeter ao procedimento cirúrgico
como meio de solucionar seus transtornos.

Faz-se mister ressaltar, todavia, que merece uma atenção diferenciada do médico o paciente que,
por distúrbios psicológicos ou desvio de personalidade, se desagrada com um perfil estético que, de
modo algum, causaria maiores desgostos a uma pessoa comum, ao que se convencionou chamar de
homem médio. Assim, caso o paciente apresente algum desvio de personalidade, de modo que se sinta
incomodado excessivamente com detalhes que seriam irrelevantes para o homem comum, cabe ao
médico, no exercício do seu exaustivo dever de advertência, contra indicar a cirurgia, em face dos riscos
que dela poderiam advir. Se desse dever o profissional se descura, deverá responder pelos resultados
negativos que eventualmente ocorram.150

Seja por mera vaidade ou por necessidade psicológica, buscam as pessoas manterem-se jovens
e bonitas, dentro dos padrões estéticos. Por isso, qualquer resultado para o paciente não será suficiente,
mas tão somente aquele que solucionar o seu mal- estar consigo mesmo e com a opinião social. Neste
passo, os avanços técnico na área de cirurgia plástica embelezadora, bem ainda a divulgação dos resultados já
conquistados, levam os pacientes a acreditar que por meio de uma intervenção cirúrgica poderão mudar
de vida, haja vista que seria o meio de finalmente solucionarem os seus complexos. Deixar de se enquadrar
no que se convencionou como feio ou fora dos padrões estéticos estabelecidos causa um extremo alívio,
porque não há quem não queira ser aceito na sociedade ou em determinado grupo ao qual se identifique.
Por isso, o resultado é a única finalidade do paciente ao se submeter a uma cirurgia plástica embeleza-
dora.151

Assim, independentemente do motivo que enseja o paciente a se submeter a um procedimento
cirúrgico de natureza estética, é certo que somente o fará, em plena consciência, havendo confiança de
que o resultado almejado ocorrerá. Sem essa certeza, o paciente não o faria. Deve, pois, o médico,

143 LIRA, Ricardo Pereira. Obrigação de meios e obrigação de resultado a pretexto da responsabilidade médica: análise dogmática. Re-
vista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, v. 6, set./dez. 1996, p. 81.
144 Informação extraída do site da OPAS/OMS- Brasil. Cf. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DA SAÚDE. OPAS/OMS Brasil. Brasília, 2013. Disponível em: <http://new.paho.org/bra/>. Acesso em: 9 jun. 2013.
145 STOCO, 2004, p. 563.
146 ÁRIAS, 2005. 
147 Ibid.
148 SILVEIRA, Nise. Jung: vida e obra. 16. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 30-31.
149 SILVEIRA, 1997, p. 30-31.
150 SEBASTIÃO, Jurandir. Responsabilidade médica: civil, criminal e ética. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 71.
151 ÁRIAS, 2005.
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alertá-lo quanto aos riscos e benefícios do procedimento, para que o paciente possa analisar se vale a
pena, ou não, nas condições em que se apresenta, enfrentar os riscos com vistas ao alcance da melhora
estética.152

Sobre o tema, Teresa Ancona Lopez afirma que alguém, quando procura o cirurgião para melhorar
um aspecto seu que lhe desagrada, o faz porque deseja esse resultado, e não simplesmente que o
profissional atue com diligência e conhecimento científico. Não fosse para atingir a melhoria de uma
situação que pode ser, inclusive, motivo de tristezas, não adiantaria se submeter a uma cirurgia plástica
e despender de recursos por nada.153

2.3 A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE

A relação médico-paciente surge quando alguém que padece de um mal, físico ou psicológico, procura
o profissional da Medicina com o intuito de resolver o problema que lhe aflige, o qual, sozinho, não possui
condições de solucionar por falta de conhecimentos específicos. A partir de então, travam os sujeitos, paciente
e médico, uma relação obrigacional, através da qual emanam deveres e direitos para ambas as partes.154

Ao longo de muitos séculos, a atividade do médico esteve revestida de um caráter religioso,
restando sujeitas a saúde, a vida e a morte aos desígnios divinos. Assim, o médico apenas participava
de um ritual, nem sempre útil, cuja responsabilidade, portanto, não poderia ser a ele atribuída. Já no
fim do século XX, o médico assumiu uma função mais ampla na sociedade, tornando-se o médico, amigo
e conselheiro da família, cuja relação se baseava na confiança do cliente e na consciência do profissional
e sequer se cogitava questionar a qualidade de seus serviços.155

Com o fenômeno da massificação das relações, sob a ótica de uma sociedade de consumo, médico
e paciente se distanciaram, o que influenciou até mesmo na alteração de suas denominações enquanto
sujeitos da relação, sendo reconhecidos como usuário e prestador de serviços. Os avanços tecnológicos
e científicos, por sua vez, promoveram um aumento de recursos disponíveis ao médico, acarretando o
crescimento das possibilidades de ação e consequentemente dos riscos- o que repercutiu também na
expectativa de seus clientes quanto aos resultados.156

O reconhecimento pelos doutrinadores, e posteriormente pelos tribunais, de que o médico é um
prestador de serviços, sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, “desencadeou a nova
roupagem sob a ótica estritamente profissional da relação médico- paciente que se configurava
especialmente pelo sigilo, confiabilidade, afeto e intimidade”, leciona Araújo Ribeiro.157 Anteriormente
as pessoas recorriam ao médico para solucionar seus problemas e angústias e buscavam, para tanto,
um profissional de sua confiança. Nos dias de hoje, entretanto, o médico sequer tem tempo de conhecer
o paciente pelo seu nome. Os sofisticados aparelhos tecnológicos representam uma barreira ao contato
pessoal e direto entre eles. “Reina um clima de desconfiança recíproca- tantas vezes convolada em
hostilidade”, afirma Kfouri Neto.158

Nem mesmo se afiguram os mesmos sujeitos. Intervêm nessa relação outros personagens além
do médico e do paciente, como por exemplo, os hospitais, as seguradoras e os planos de saúde. Além
disso, nota-se que os princípios médicos passam a ser substituídos pelas regras econômicas que se
sobrepõem no setor, tornando a nova Medicina extremamente cara. Nessa esteira, observa Philippe
Meyer que a “medicina do fim do século XX tornou-se um negócio enorme cuja gestão está subordinada
ao julgamento de financistas, de administradores, de dirigentes políticos e mesmo dos usuários”159.

A função do médico, então voltada para a prevenção e cura de moléstias do organismo, se expande
no sentido de propor a superação de deficiências de funções naturais, substituí-las ou até mesmo modificar
as características naturais do indivíduo. A atividade se torna mais complexa e ganha reforço tecnológico.
Eficácia passa a ser a palavra de ordem na Medicina moderna.160

152 REIS, 2005.
153 MAGALHÃES, 2004, p. 119-120.
154 COUTO FILHO, Antonio Ferreira; SOUZA, Alex Pereira. Responsabilidade civil médica e hospitalar: repertório jurisprudencial por es-
pecialidade médica, teoria da eleição procedimental, iatrogenia. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 33-35.
155 OLIVEIRA, Stênio Rolim de. A responsabilidade civil do médico. Âmbito Jurídico, Rio Grande, ano 14, n. 88, maio 2011. Disponível
em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_ leitura&artigo_d=9481>. Acesso em: 16 abr. 2013.
156 OLIVEIRA, 2011.
157 RIBEIRO, João Bosco Araújo. Excludentes de responsabilidade civil do profissional médico. Revista Jurídica Consulex, São Paulo,
ano 17, n. 390, p. 34-35, abr. 2013, p. 35.
158 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: Código civil e Código de defesa do consumidor. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, p.23.
159 MEYER, Philippe. A irresponsabilidade médica. São Paulo: UNESP, 1993, p. 14-15.
160 OLIVEIRA, op. cit..
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Essa nova Medicina é qualificada como técnica, molecular e informatizada. Tornou-se tão técnica
que em certo nível de gravidade do quadro clínico, os procedimentos médicos não poderão ser executados
em outro lugar senão em centros hospitalares particulares e especializados. Demais disso, considerá-
la molecular e informatizada importa em afirmar que diagnósticos e receitas podem ser fornecidos
diretamente aos enfermos sem a necessidade de apelar para o seu médico. Esse avanço tecnológico,
que contribui para a melhoria dos tratamentos, ameaça o próprio humanismo que fundamentalmente
comanda as relações médico- paciente. A responsabilidade médica, que nasceu desse progresso, pode
ser demolida em razão de seu excesso, pois uma “diminuição da responsabilidade médica faz a cama
para a ignorância e o erro profissional abre a porta a forças ocultas e perigosas e priva o doente da ajuda
necessária à superação da angústia”, assevera Meyer.161

Luis Anunziato, médico argentino e autor de obra relativa a conflitos que envolvem a relação mé-
dico- paciente acentua que o humanismo não acompanhou o enorme progresso da medicina, fato que
teria repercutido na atual posição do homem de reclamar de forma constante a necessidade de humanização
da Medicina. Segundo o autor, a “sociedade de consumo gerou uma medicina massificada, que relega
o diálogo médico- paciente a plano secundário- e, em alguns casos, chega mesmo a desprezá-lo.”162

Não obstante os prejuízos causados a essa relação, a evolução técnico- científica, apresenta
também um aspecto positivo. Atualmente, o paciente pugna por receber informações completas e
verazes. O “mito da onipotência médica” tende a desaparecer, aduz Kfouri Neto, e acrescenta que mesmo
“o mandato arbitrário, à cabeceira do doente, outorgado por antiga doutrina aos médicos, tem sido
reduzido às suas exatas dimensões, pela doutrina do consentimento informado.”163 O aumento da
quantidade de demandas contra profissionais da medicina, sem dúvida, tem como uma de suas causas
a deterioração dos serviços médicos, constantemente exposta em reportagens, contribuindo para a po-
pularização das denúncias. “A falta de instrumental adequado, a pouca ou nenhuma discussão sobre
Bioética, nas faculdades, as precárias condições de trabalho- tudo contribui para o aumento dessas
denúncias”, ressalta o autor.164

Assim, observa-se que a mudança de panorama também repercutiu na postura do paciente,
adotando uma posição mais ativa, em face do reconhecimento dos seus direitos enquanto consumidor
dos serviços prestados. Diante de sua insatisfação, o paciente busca, inclusive por meios judiciais, a
reparação que lhe é devida.

2.3.1 CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) trouxe o conceito de “relação de consumo”,
formada de um lado pelo consumidor e de outro pelo fornecedor, figurando como objeto uma prestação
de serviço ou entrega de produtos. Analisando-se os conceitos determinantes dessa relação, é notável
a adequação da relação médico- paciente como uma relação entre fornecedor e consumidor.

Nos moldes do artigo 2º do CDC, consumidor é toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou
utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Para os adeptos da teoria finalista, como Cláudia
Lima Marques, a expressão “destinatário final” deve ser vista de forma restritiva, numa interpretação
teleológica que engloba as noções de destinação fática e econômica.165 Seria esta a única característica
limitativa para a definição de consumidor, considerado o “pilar que sustenta a tutela especial”, visando,
assim, proteger a parte realmente vulnerável na relação, que é o consumidor.166 Desse modo, utilizando-
se da atividade médica em proveito próprio, pessoalmente, sem o intuito de recolocar o serviço no
mercado, o paciente se enquadra na definição de consumidor dada pelo CDC.

O conceito de fornecedor é definido, por sua vez, no artigo 3º. Trata-se da pessoa, física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem ainda o ente despersonalizado que desenvolve atividade
de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços. Observa-se que a definição de fornecedor inclui
tanto pessoa física, quanto jurídica, de modo que o médico e o hospital podem ser enquadrados como
prestadores de serviço, conforme os ditames do CDC.

161 MEYER, 1993, p. 14-15.
162 ANUNZIATO, Luis. El conflicto en la relación médico- paciente: de la actuación profesional a la mala praxis. Buenos Aires: Centro
Norte, 2001, p. 23.
163 KFOURI NETO, 2010, p. 31-32.
164 Ibid., loc. cit.
165 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 3. ed., rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 84-85.
166 Ibid., loc. cit.
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No que se refere à conceituação de serviço, de acordo com a Lei 8.078/90, “é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira,
de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

A presença da remuneração será definitiva para a configuração de uma relação de consumo no
vínculo formado entre o paciente e o médico. Caso o atendimento seja gratuito, ou não estejam presentes
os pressupostos do negócio jurídico (capacidade das partes, licitude do objeto, forma prescrita ou não
defesa em lei e manifestação da vontade), não haverá a aplicação imediata da Lei 8.078/90. Entretanto,
não ficará desamparado o paciente se a natureza do seu vínculo com o médico for extracontratual. Isto
porque o artigo 1.545 do Código Civil poderá ser aplicado para tutelar o pleito de reparação dos danos
que lhe foram causados.167

Sendo, porém, a relação médico-paciente oriunda de um contrato oneroso, configura-se uma
relação de consumo e, assim, o paciente possui todos os direitos garantidos pela legislação consumerista,
inclusive o foro privilegiado (artigo 101, inciso I) e o acesso a todo o sistema protetivo do consumidor,
conferido em face da sua vulnerabilidade. São, pois, prerrogativas do paciente todos os direitos básicos
descritos no artigo 6º do CDC, quais sejam o direito à vida, saúde, segurança; a liberdade de escolha;
o direito de informação; a transparência e boa-fé; a proteção contratual; o direito à prevenção e reparação
de danos morais e materiais; o pleno acesso à justiça e a inversão do ônus da prova; e o direito de acesso
a serviços públicos de qualidade.

O médico é profissional liberal e, como os demais, é prestador de serviços, estando a sua atividade
regida também pela disciplina do Código de Defesa do Consumidor. A única exceção que foi aberta para
os profissionais liberais se refere à responsabilidade, que é subjetiva, enquanto a regra é a da responsabilidade
objetiva. Segundo Cavalieri Filho, “se foi preciso estabelecer essa exceção é porque estão subordinados
aos demais princípios do Código do Consumidor- informação, transparência, boa-fé, inversão do ônus
da prova etc.”168

Todavia, a aplicação do CDC nas relações entre médico e paciente em cirurgias plásticas não é
unânime. O próprio Conselho Federal de Medicina, em consonância com o novo Código de Ética Médica,
afasta a relação de consumo do exercício da Medicina, quando dispõe, em seu Capítulo I, inciso XX, que
“A natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza relação de consumo.”169

Não obstante este diploma esteja apto a regular a atividade médica, não possui o condão de afastar as
normas de Direito das Relações de Consumo, haja vista se tratar de microssistema jurídico que engloba
questões de ordem pública, não podendo ser sobreposto por outras normas, por mais específicas que
elas sejam.

Alguns doutrinadores, por seu turno, entendem que a legislação consumerista não cabe à atividade
médica, a exemplo de Antonio Ferreira Couto Filho e Alex Pereira de Souza170, argumentando que, por
serem os médicos profissionais autônomos, não haveria razão para a aplicação do CDC em sua atividade,
principalmente, considerando que possuem um código de ética próprio e que são fiscalizados pelos
Conselhos de Medicina.

Durante o I Congresso Brasileiro de Direito Médico do CFM, realizado em 3.12.2010, em Brasília,
Márcia Fernandes, professora da Faculdade de Direito Uniritter e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa
em Bioética e Ética em Ciência, expôs posicionamento no sentido de “que o tema jurídico que deve
prevalecer na relação médico-paciente tem que ser o Código Civil e não o CDC.” Entende a pesquisadora
que não haveria nessa seara uma relação de consumo.

Há uma resistência também sob o fundamento de que a vida e a saúde não seriam bens de
consumo. Com efeito, não podem ser equiparados a mercadorias. Tratam-se a vida e a saúde de bens
juridicamente tutelados, protegidos pela Constituição Federal como direitos fundamentais. Porém, faz-
se mister salientar que o objeto da obrigação analisada é a prestação de serviços médicos e não o
fornecimento de saúde como um produto, um bem de consumo.

Apesar das divergências, a doutrina contrária à aplicação do CDC nas relações médico- paciente
é minoritária. Em consonância com o entendimento majoritário, o Superior Tribunal de Justiça firmou

167 MHARGER, Márcio Roberto . A natureza jurídica da relação jurídica médico-paciente. Revista Jurídica de São José, São José, SC, v.
6, 2002. Disponível em: <http://www.advocaciapasold.com.br/artigos/arquivos/naturezajuridicadarelacaomedicopaciente.doc>. Acesso
em: 5 maio 2013.
168 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 398.
169 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM Nº 1931/2009. Aprova o Código de Ética Médica. Diário Oficial [da] Repú-
blica Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 set. 2009. Disponível em: <http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=cate-
gory&id=9&Itemid=122>. Acesso em: 15 jul. 2013.
170 COUTO FILHO, Antonio Ferreira; SOUZA, Alex Pereira. A improcedência no suposto erro médico. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Ja-
neiro: Lumen Juris, 2002, p. 40-43.
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posicionamento no sentido de que o CDC é, sim, aplicável à relação travada por profissionais liberais e
seus clientes, inclusive os médicos.171 Assim, não há que se cogitar a exclusão dos direitos dos consumidores
em cirurgias estéticas, mesmo porque aceitar o seu afastamento consistiria na negação da vulnerabilidade
do consumidor e, ainda, uma afronta à Política Nacional das Relações de Consumo, que tem por objetivo,
dentre outros, o respeito à saúde e à qualidade de vida do consumidor, como se denota do “caput” do
art. 4º do CDC.

2.3.2 DEVERES DO MÉDICO

Assim como em todas as relações obrigacionais, seus sujeitos apresentam direitos e deveres. Ao
exercer as suas funções, o médico, seja qual for a especialidade, cumpre uma importante função social,
utilizando os seus conhecimentos técnicos para a realização do bem-estar de seus pacientes.

A transparência e a confiança são fundamentais nessa relação. O profissional tem o dever de
aconselhar o cliente acerca do seu estado de saúde, fornecer informações quanto ao diagnóstico e
prognóstico e instruir o paciente com relação às precauções que deve adotar, sob pena de violar o dever
de aconselhar e negar ao paciente o seu direito de ser informado.

A atividade médica deve ser exercida com respeito ao Código de Ética respectivo. Conforme o seu
art. 57, uma das principais obrigações do médico é o dever de aplicar as melhores técnicas em favor do
paciente, empregando todo o conhecimento, diligência e cautela necessários.

De acordo com o art. 69 do mesmo diploma, o médico tem o dever de elaborar o prontuário do
paciente, o que corresponde ao direito deste de consultá-lo. O prontuário poderá ser muito relevante
para esclarecer os fatos relativos ao erro médico e, na ausência desse documento, poderá ser atribuída
ao médico toda a responsabilidade pelo erro.172

Além dos deveres acima mencionados, o profissional da Medicina tem, ainda, de obter o consentimento
do paciente para a realização de qualquer procedimento. Ao médico não é dado o direito de desviar ou
abusar de seu poder, não estando apto, desse modo, a fazer experiências com o paciente, salvo caso
de extrema necessidade para garantir a vida do enfermo.

Ademais, o médico não poderá abandonar o paciente sob seus cuidados, a não ser que, por motivos
justos, haja renúncia ao atendimento, sendo assegurada a continuidade do tratamento, conforme
preleciona o art. 61, do Código de Ética Médica. Havendo impedimento, deve o profissional garantir a
sua substituição por outro também habilitado para a atividade. Por fim, o médico não poderá “recusar
o atendimento de paciente que procure seus cuidados em caso de urgência, quando não haja outro em
condições de fazê-lo.”173

O médico E. Christian Gaudeber acrescenta que o paciente tem o direito de que os médicos se
reúnam para discutir o seu caso clínico, bem como o de se recusar a determinado tratamento, inclusive
de ter uma morte digna, escolhendo como e onde morrer. Acrescenta que os horários de visitas impostos
são arbitrários, pois existe o direito de visitar parentes internados no horário em se está disponível, bem
ainda o de ter acompanhantes durante a hospitalização e a realização de exames.174

Com base no Código de Ética Médica, Raul Canal arremata o tema em seu estudo, elencando os
principais deveres gerais dos médicos, envolvendo obrigações perante os colegas de profissão e os seus
pacientes, como, por exemplo, agir com máximo zelo em prol da saúde do ser humano; aprimorar-se
continuamente e utilizar os avanços científicos em benefício dos pacientes; nunca utilizar dos seus
conhecimentos para provocar sofrimento físico ou moral, para extermínio da vida ou permitir tentativa
contra a integridade e dignidade humana; nunca exercer a Medicina como comércio; guardar sigilo
absoluto quanto às informações que tiver acesso em razão do exercício da profissão; contribuir para a
melhora das condições de saúde pública e serviços médicos, dentre outras.175

Os deveres do profissional médico oriundos de uma relação contratual que se estabelece entre

171 Vide as seguintes decisões: STJ, REsp 731078/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Castro Filho, julgado em 13.12.2005, DJ 13.02.2006, p.
799; STJ, REsp 196.306/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 03.08.2004, DJ 16.08.2004, p. 261; STJ, AgRg
no Ag 969015/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 07.04.2011, DJe 28.04.2011; STJ, REsp 696284/RJ, Ter-
ceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 03.12.2009, DJe 18.12.2009; STJ, AgRg no AREsp 204419/SP, Terceira Turma, Rel.
Min. Sidnei Beneti, julgado em 16.10.2012, DJe 06.11.2012; STJ, REsp 819008/PR, Quarta Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado
em 04.10.2012, DJe 29.10.2012; STJ, REsp 1.216.424/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.08.2011, DJe
19.08.2011.
172 MARQUES, 2011. 
173 OLIVEIRA, 2011.
174 GAUDERER, Ernst Christian. Os direitos do paciente. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1991, p. 47.
175 CANAL, Raul. O exercício da medicina e suas implicações legais. Brasília: Bárbara Bela, 2000, p. 45-46.
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ele e o paciente encontram-se presentes em três momentos: antes, durante e depois do tratamento.176

Sua atividade, como em todas as profissões lícitas, deve estar pautada na boa-fé, sustento da
ética, seja do ponto de vista profissional ou obrigacional. O Código de Defesa do Consumidor, nesse
sentido, impõe a efetivação da cláusula geral de boa-fé em toda prestação do serviço, sendo também
exigida, como não poderia deixar de ser, na atividade médica.177

A boa-fé objetiva consistirá, na fase pré-contratual, no dever de informação ao cliente. O “paciente
tem o direito de conhecer os riscos periféricos ao seu estado de saúde, o tratamento indicado e os custos
do mesmo”, assevera Paulo Rangel Carvalho .178 No que tange à fase pós-contratual, mesmo “após a
recuperação do enfermo, o Médico tem a obrigação de conservar o prontuário e o dever ético de manter
sigilo quanto ao diagnóstico e tratamento.”179 O artigo 102 do Código de Ética Médica proíbe o médico
de “revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justa
causa, dever legal ou autorização expressa do paciente”.

Malgrado exista discussão doutrinária acerca da aplicabilidade ou não do CDC nas relações mé-
dico- paciente para efeito de responsabilização civil, é de se notar que o vínculo firmado se estabelece
entre fornecedor e consumidor, porquanto estejam presentes todas as suas características. Por isso,
vale salientar que, sendo consumidor, ao paciente atendem todas as prerrogativas que lhe são garantidas
pela norma protetiva. A todos esses direitos consumeristas correspondem deveres do médico, na posição
de prestador de serviços.

Por fim, cumpre ressaltar que, em contrapartida aos deveres do médico, existem deveres que o
paciente deve cumprir, enquanto cliente e consumidor, de modo a proporcionar ao médico as condições
favoráveis para a realização de suas atividades. Como exemplos, citam-se os deveres de remunerar o
médico; de fornecer-lhe os dados úteis e necessários para a construção de seu histórico clínico; de seguir
rigorosamente seus conselhos e todas as prescrições receitadas pelo médico.180

2.3.3 O DEVER DE INFORMAÇÃO E O CONSENTIMENTO DO PACIENTE

A atividade médica apresenta o chamado risco inerente, aquele intrínseco à própria natureza do
serviço. Qualquer cirurgia, das mais simples às mais complexas, produz riscos inevitáveis e, às vezes,
efeitos colaterais. Segundo Cavalieri Filho, a princípio, o médico não responde, pelos riscos inerentes.
Inclusive, ressalta o autor que atribuir as consequências dos riscos ao prestador de serviços poderia
inviabilizar a atividade, pois lhe traria um ônus difícil de suportar.181

É nesta ocasião que se faz extremamente relevante a existência do dever de informar. A “falta de
informação pode levar o médico ou hospital a ter que responder pelo risco inerente, não por ter havido
defeito do serviço, mas pela ausência de informação devida, pela omissão em informar ao paciente os
riscos reais do tratamento”, aduz Cavalieri Filho.182

Não se pode olvidar que o direito à informação, como já mencionado, encontra-se no rol dos direitos
básicos do consumidor, presente no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ligado aos princípios
da transparência e da boa-fé, obrigando o fornecedor a prestar todas as informações sobre o produto
e o serviço. Esse princípio foi detalhado no art. 31, que enfatiza a necessidade de se fornecer informações
corretas, precisas, claras e ostensivas acerca dos serviços, “bem como sobre os riscos que apresentam
à saúde e segurança dos consumidores”. Afirma Carlos Roberto Gonçalves que a referida obrigação inclui
o dever de informar “acerca do progresso da ciência e sobre a composição e as propriedades das drogas
que administra, bem como sobre as condições particulares do paciente, realizando, o mais perfeitamente
possível a completa anamnese.”183 Munido das informações necessárias, o paciente poderá, então, ter
uma completa noção da realidade, permitindo que conceda o que se denominou de consentimento in-
formado.

O consentimento para o ato médico é o comportamento através do qual o paciente autoriza ao
profissional uma atuação em sua esfera físico-psíquica, com o intuito de melhorar a sua saúde.184 Tal

176 KFOURI NETO, 2003, p. 29.
177 CARVALHO JÚNIOR, Paulo Rangel de. Responsabilidade civil médica. DireitoNet, [s.l.], 15 set. 2009. Disponível em: <http://www.di-
reitonet.com.br/artigos/exibir/5232/Responsabilidade-civil-medica>. Acesso em: 16 abr. 2013.
178 Ibid.
179 Ibid.
180 OLIVEIRA, 2011.
181 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 392-394.
182 Ibid., loc. cit.
183 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 10. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 400.
184 RODRIGUES, João Vaz. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico português: (elementos para o es-
tudo da manifestação de vontade do paciente). Coimbra: Coimbra, 2001, p. 23-25
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proteção é abrangida pela tutela do direito geral de personalidade, visto que “o consentimento informado
implica mais do que a mera faculdade de o paciente escolher um médico, ou de recusar (dissentir sobre)
um tratamento médico indesejado (da manifestação da liberdade como protecção contra invasões na
esfera de qualquer pessoa humana)”, afirma João Rodrigues Vaz.185

A esse direito básico do paciente corresponde o dever do médico de informar, que é o “corolário
do princípio da boa-fé objetiva, que se traduz na cooperação, na lealdade, na transparência, na correção,
na probidade e na confiança que devem existir nas relações médico/paciente”, segundo Cavalieri Filho.186

Somente a informação completa, verdadeira e adequada permitirá o consentimento informado.187

O dever de informar ao paciente sobre os riscos de uma intervenção também é disciplinado no
art. 15 do Código Civil, no sentido de que: “Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco
à vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”. Assim, qualquer procedimento de risco deve
ser precedido de consentimento informado do paciente, excluindo-se, portanto, não só o constrangimento,
mas também a falta de informação.

À cirurgia estética se aplica o mesmo princípio, pois “o ponto nodal será o que foi informado ao
paciente quanto ao resultado esperável.”188 Se o paciente foi informado apenas dos resultados positivos
que poderiam ser alcançados, sem, no entanto, ser advertido dos eventuais efeitos negativos, revela-
se aí a violação do dever de informar, que é suficiente para respaldar a responsabilidade médica.189

A responsabilidade do médico pelos riscos inerentes à atividade somente pode ser afastada pelo
consentimento informado, cabendo ao profissional- ou mesmo ao estabelecimento hospitalar, se for o
caso- o ônus de provar que foi regularmente obtido, após o cumprimento do seu dever de informar.

Considerando que a cirurgia plástica estética tem a finalidade de alcançar um resultado positivo
para a melhora da aparência física do paciente, corrigindo-lhe alguma imperfeição, deve o cirurgião
alertá-lo acerca das reais possibilidades de se atingir o resultado almejado, inclusive dos riscos da
intervenção, as chances de sucesso e de fracasso do procedimento, sob pena de violar o seu dever de
informar.

As obrigações assumidas pelo médico em cirurgia estética são agravadas, motivo pelo qual ganha
maior rigor o dever de informação. Assevera Kfouri Neto que o médico deve, primeiramente, “apreciar
a veracidade das informações prestadas pelo paciente; depois, sopesar os riscos a enfrentar e resultados
esperados; a seguir, verificar a oportunidade da cirurgia.”190 Se convencido da utilidade da intervenção
cirúrgica, incumbe ao médico expor ao paciente as vantagens e desvantagens do procedimento, a fim
de obter o seu consentimento. Salienta, ainda, que mesmo “os acidentes mais raros, as sequelas mais
infrequentes, devem ser relatados, pois não há urgência, nem necessidade de se intervir.”191

Não sendo possível atingir o resultado esperado pelo paciente, reforça-se o dever de informação,
bem ainda o dever de vigilância, cumprindo ao médico recusar-se a realizar a intervenção se os riscos
que se apresentam forem desproporcionais às vantagens previstas.192 O Código de Ética Médica, em
seus artigos 46, 48 e 53, também reforça a ideia de autonomia do paciente, ao proibir o médico de
exercer suas funções sem o seu prévio consentimento do ou de seu representante legal. A única exceção
está presente no próprio art. 46, quando dispõe ser dispensável o prévio consentimento em situações
emergenciais, em que haja iminente perigo de vida.

Em consonância com a Declaração dos Direitos do Homem, o dever de informar funda-se no direito
que todos os indivíduos têm de dispor de seu próprio corpo. Sobre o tema, o ministro Ruy Rosado de
Aguiar Jr. ressalta que “cabe unicamente ao paciente decidir sobre sua saúde, avaliar o risco a que estará
submetido com o tratamento ou a cirurgia, e aceitar ou não a solução preconizada pelo médico.”193

No que tange ao conteúdo do dever de informar, abrange todas as informações necessárias para
o “pleno esclarecimento do paciente quanto aos aspectos relevantes para a formação de sua decisão de

185 Ibid. loc. cit.
186 CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 393.
187 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 1.180.815/MG. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. Brasí-
lia, DF, 19 ago. 2010. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 26 ago. 2010. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=996199&sReg=201000255310&sData=20100826&formato=PDF>.
Acesso em: 15 jul. 2013.
188 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 393-394.
189 Ibid., loc. cit.
190 KFOURI NETO, 2003. p. 167-169.
191 Ibid., loc. cit.
192 Ibid., loc. cit.
193 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Responsabilidade civil dos médicos. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 84, n. 718, p. 33-53,
ago. 1995, p. 36.
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submeter-se ao procedimento, tais como riscos, consequências do tratamento, chances de êxito, efeitos
colaterais e outros aspectos relevantes.”194

As informações prestadas pelo médico devem, ainda, ser inteligíveis e leais, conforme leciona
Kfouri Neto, para quem tanto “a informação quanto o consentimento devem ser escritos, individualizados
e testemunhados.”195 A adoção de formulários é algo difícil, em face das peculiaridades de cada caso,
mas o que importa é que, seja como for, não deve haver qualquer dúvida sobre o cumprimento da
obrigação de informar e a obtenção de consentimento do paciente.196

Ou seja, a informação deve ser prestada em linguagem simples, clara e compreensível ao destinatário
que, em regra, não possui conhecimentos específicos na área. Ademais, quando possível a realização
de diversos tratamentos ou a utilização de diferentes técnicas, tem o profissional que descrevê-los,
revelando os prós e contras de cada um e, se necessário, opinar sobre a solução adequada ao seu qua-
dro.

O paciente tem o direito de “obter todas as informações sobre seu caso, em letra legível, e cópias
de sua documentação médica: prontuários, exames laboratoriais, raios X, anotações de enfermagem,
laudos diversos, avaliações psicológicas etc”, ressalta E. Christian Gaudeber.197 Na eventualidade de o
médico se recusar a conceder as informações, o paciente poderá utilizar o habeas data como remédio
jurídico eficaz para compelir o profissional a fornecer os dados.198

Não cumprir o dever acessório de informação é descumprir a regra negocial de boa-fé, surgindo,
por consequência, o dever de indenizar por danos causados ao paciente (mesmo que não tenha sido
expressamente avençado), pois a vítima, desconhecendo anteriormente o risco, não o assumiu.

3 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO EM CIRURGIAS ESTÉTICAS

A natureza jurídica da responsabilidade do médico, conquanto tenha sido alvo de discussões, é
contratual e subjetiva. A relação que se estabelece no momento em que o paciente procura o médico,
a fim de realizar uma cirurgia estética mediante remuneração, é nitidamente consumerista e pautada
em um instrumento contratual. Diante do dano provocado em razão de erro ou inadimplemento da
obrigação firmada, o elemento anímico da conduta do profissional deverá ser analisado para fins de res-
ponsabilização, em exceção à regra da responsabilidade objetiva, consagrada no Código de Defesa do
Consumidor. À margem de tal ressalva, o estabelecimento hospitalar responde objetivamente em face
dos prejuízos causados pelo médico, empregado ou preposto seu.199 Demonstrado o nexo de causalidade
entre a conduta do médico e o dano provocado mediante negligência, imprudência ou imperícia, é
imposto ao profissional o dever de reparar a lesão sofrida pelo paciente, salvo configurada qualquer das
excludentes de responsabilidade aplicáveis à atividade médica.

3.1 CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A expressão “responsabilidade”, do ponto de vista jurídico, tem sua origem no verbo latino
respondere, indicando a obrigação de alguém assumir as consequências de sua atividade.200 A
responsabilização “é meio e modo de exteriorização da própria justiça e a responsabilidade é a tradução
para o sistema jurídico do dever moral de não prejudicar a outro, ou seja, neminem leadere.”201 O seu
aspecto sociológico também deve ser observado, tendo em vista que se encontra vinculado aos fatos
sociais em seus mais variados aspectos. Ela se concretiza, desse modo, na contraprestação imposta em
face de um comportamento socialmente censurável.202 “A responsabilidade não é fenômeno exclusivo
da vida jurídica, antes se liga a todos os domínios da vida social” afirma José Aguiar Dias.203

194 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 394.
195 KFOURI NETO, op. cit., p. 167.
196 Ibid., loc. cit.
197 GAUDERER, 1991, p. 47.
198 GAUDERER, 1991, p. 47.
199 BENJAMIN, Antônio Herman V. In: OLIVEIRA, Juarez de (Coord.). Comentários ao Código de proteção do consumidor. São Paulo:
Saraiva, 1991, p. 79-80.
200 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2012.
v. 3, p. 45.
201 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial. 5. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 90.
202 RESEDÁ, Salomão. A função social do dano moral. Florianópolis: Conceito, 2009, p. 47.
203 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 10. ed., rev. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 2.
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O Direito compõe-se de regras necessárias para a convivência social e aquele que infringir suas
normas e causar lesão a interesses juridicamente tutelados deverá ser punido. Desse modo, se, dolosa
ou culposamente, uma pessoa causar prejuízo a outrem, ficará obrigada a reparar o dano, da mesma
forma em que o credor poderá exigir a indenização através de ação de resolução cumulada com perdas
e danos se a outra parte houver descumprido uma obrigação imposta por contrato.204 A responsabilidade
é, pois, um dever jurídico sucessivo, consistente no dever de compor um prejuízo causado pela violação
de uma obrigação, que é sempre um dever jurídico originário.205 Essa obrigação encontra fundamento
na já mencionada máxima segundo a qual “a ninguém se deve lesar”, que constitui limite à liberdade
individual.206

Em seu viés civilista, a responsabilidade nasce da prática de um ato ilícito, seja ele um abuso de
direito ou ato ilícito em sentido estrito. Na esfera do Direito Privado, a responsabilidade civil “deriva da
agressão a um interesse eminentemente particular, sujeitando, assim, o infrator, ao pagamento de uma
compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in naturao estado anterior de coisas”, lecionam
Gagliano e Pamplona Filho.207 Surge, então, para o ofensor, a obrigação de restituir ao ofendido o status
quo ante, na maior medida possível, através do ressarcimento dos danos decorrentes da sua conduta.208

3.2 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO EM CIRURGIAS ESTÉTICAS

A responsabilidade civil do médico está prevista no art. 951 do atual Código Civil, que impõe ao
profissional o dever de reparar o dano quando, no exercício de suas atividades, “por negligência,
imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabi-
litá-lo para o trabalho”209. Esse dispositivo legal revela a natureza subjetiva da responsabilidade dos
profissionais de saúde, dentre os quais se inclui o médico, confirmando, nesta hipótese, a norma contida
no art. 14, § 4º do CDC210. Assim, a culpa será elemento necessário para a configuração de sua
responsabilidade, assim como a conduta humana, o nexo causal e o dano, pressupostos exigidos tanto
em sede de responsabilidade contratual quanto aquiliana. O nexo causal, todavia, pode ser rompido por
excludentes de responsabilidade, como se verá adiante. Nem todas as hipóteses clássicas poderão,
entretanto, ser aplicadas à atividade médica, especialmente quando executada em uma relação de
consumo, como é o caso da cirurgia plástica estética remunerada.

Revela-se imprescindível, antes de examinar as formas efetivas de proteção aos interesses e
direitos do paciente, ora consumidor, o estudo preliminar da responsabilidade médica, suas peculiaridades
e a relação com a atividade dos estabelecimentos de saúde e demais membros da equipe médica.

3.2.1 RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA
A responsabilidade subjetiva se caracteriza quando o agente causador do dano agiu movido por

dolo ou culpa. Essa culpa tem natureza civil, manifestando-se na forma de negligência, imprudência e
imperícia. Assim, o seu princípio básico é aquele segundo o qual cada um deve responder conforme a
sua própria culpa, cabendo ao autor, em regra, prová-la. Há situações, contudo, em que o ordenamento
atribui responsabilidade a alguém que não cometeu o dano diretamente, mas possuía um dever de
vigilância e, por isso, responderia em função do prejuízo causado por terceiro.211 Em determinadas
circunstâncias, poderá haver presunção de culpa, de modo a inverter o ônus da prova, competindo ao
agente demonstrar a ausência de culpa ou existência de alguma excludente de responsabilidade.212

Na responsabilidade civil objetiva, em outra via, sequer será necessária a caracterização do
elemento anímico, tendo em vista que somente exige o nexo de causalidade entre o dano e a conduta

204 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 46-47.
205 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed., rev., aum. e atual. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 2.
206 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 46.
207 Ibid., p. 53.
208 RESEDÁ, 2009, p. 48.
209 “Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de ativi-
dade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabi-
litá-lo para o trabalho.”
210 “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua frui-
ção e riscos.
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”
211 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 57-58.
212 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9. ed., rev. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 265-266.
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do agente para configurar o dever de indenizar o lesado. Isto porque as teorias objetivistas se fundam
no risco da atividade desenvolvida pelo agente causador do prejuízo, tratando a responsabilidade civil
como uma questão de reparação de danos.213 Trata-se de modelo de responsabilidade que “atende ri-
gorosamente a este paradigma da pós-modernidade que aponta o foco de atenção, do direito e da lei,
para a pessoa da vítima e para a imprescindibilidade de refazimento de sua circunstância jurídico-
patrimonial afetada” pela lesão sofrida e, principalmente pela reconstituição de “sua condição de titular
do direito à dignidade constitucionalmente plasmada como valor máximo da pessoa humana, pela
imposição do dever indenizatório ao causador do dano”, assevera Giselda Hironaka.214

O sistema civil brasileiro adotou originariamente a responsabilidade subjetiva. Entretanto, foram
editadas diversas normas esparsas contemplando a responsabilidade objetiva,215 até que o atual Código
Civil Brasileiro adotou a tendência objetivista, sem, no entanto, abandonar a responsabilidade por culpa,
que continua consagrada na Parte Geral, nos dispositivos relativos aos atos ilícitos e à responsabilidade
civil propriamente dita.216 Coexistem, assim, a responsabilidade civil subjetiva217, regra geral remanescente
do sistema anterior, e a objetiva218, essencialmente fundada no risco da atividade habitualmente
desenvolvida pelo agente.

A responsabilidade médica é subjetiva, nos moldes do art. 951, do Código Civil de 2002. No que
tange à responsabilidade dos profissionais da área de saúde, interessantes são as considerações tecidas
por Clóvis Beviláqua em relação ao art. 1.545219 do antigo diploma Civil220:

A responsabilidade das pessoas indicadas neste artigo, por atos profissionais, que produzem morte,
inabilitação para o trabalho, ou ferimento, funda-se na culpa; e a disposição tem por fim afastar a
escusa, que poderiam pretender invocar, de ser o dano um acidente no exercício de sua profissão. O
direito exige que esses profissionais exerçam a sua arte segundo os preceitos que ela estabelece, e
com as cautelas e precauções necessárias ao resguardo da vida e da saúde dos clientes e fregueses,
bens inestimáveis, que se lhes confiam, no pressuposto de que os zelem. E esse dever de possuir a
sua arte e aplicá-la, honesta e cuidadosamente, e tão imperioso que a lei repressiva lhe pune as in-
frações.221

Seguindo a premissa da vulnerabilidade do consumidor e pretendendo reestabelecer o equilíbrio
na relação de consumo, o CDC prevê a responsabilidade de natureza objetiva para o fornecedor, tanto
pelo vício, quanto pelo fato do produto ou serviço, impondo-se ao fornecedor a obrigação de indenizar,
independentemente da análise de culpa.222

Quanto aos profissionais liberais223, todavia, a regra foi excepcionada, admitindo-se, para estes,
a responsabilização mediante culpa, conforme se depreende de seu art. 14, § 4º. Nesse caso, “valorou-
se a natureza peculiar das suas atividades, que não se mostram compatíveis com a responsabilidade
objetiva”, leciona Sanseverino.224 Isto porque os “contratos de prestação de serviço celebrados pelos
profissionais liberais e seus clientes envolvem, normalmente, uma relação de confiança, que atenua so-

213 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 59.
214 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 141.
215 Como exemplo podem ser mencionadas as disposições que regem as atividades nucleares (Lei 6.453, de 1977); a responsabilidade
das estradas de ferro (Decreto n.º 2.681, de 1912); das empresas aéreas (Decreto- Lei 32, de 1966); o seguro DPVAT- Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre ou por sua Carga a Pessoas Transportadas ou Não (Lei 6.194, de 1974); os aci-
dentes de trabalho (Lei 6.367, de 1976) e as normas que regulamentam a atividade do Estado. Conferir em: VALLER, Wladimir. A repa-
ração do dano moral no direito brasileiro. 3. ed. Campinas: E. V., 1995, p. 24.
216 HIRONAKA, loc. cit.
217 “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
218 “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a ativi-
dade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
219 “Art. 1.545. Os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o dano, sempre que da imprudên-
cia, negligência, ou imperícia, em atos profissionais, resultar morte, inabilitarão de servir, ou ferimento.”
220 “Art. 1.545. Os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o dano, sempre que da imprudên-
cia, negligência, ou imperícia, em atos profissionais, resultar morte, inabilitarão de servir, ou ferimento.”
221 BEVILÁQUA, Clóvis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil. ed. histórica. Rio de Janeiro: Ed. Rio de Janeiro, 1984. v. 4, p. 696.
222 GONÇALVES, 2007, p. 27-30.
223 Segundo Antônio Herman Benjamin, “por profissional liberal há que se entender o prestador de serviço solitério, que faz do seu co-
nhecimento uma ferramenta de sobrevivência”. Cf. BENJAMIN, 1991, p. 79.
224 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do fornecedor. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2007, p. 193.
225 Ibid., loc. cit.
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bremaneira, a desigualdade reinante em outros contratos de consumo.”225 Ademais, a imposição de res-
ponsabilidade objetiva de tais profissionais poderia inviabilizar o exercício da atividade, porquanto
atribuiria um custo bastante elevado para o exercício da profissão.226

Registre-se que alguns autores227 sustentam que a responsabilidade subjetiva dos profissionais
liberais, prevista no CDC, encontra razão apenas se for de meio a obrigação assumida pelo prestador
do serviço, ao passo que, em se tratando de obrigação de resultado, subsistiria a regra da responsabilidade
objetiva, ou seja, independente da análise de culpa. Todavia, a norma protetiva não faz menção à
natureza da obrigação assumida pelo profissional. Ademais, esse posicionamento vai de encontro às
lições desenvolvidas no campo cível, conforme será demonstrado adiante, pois a natureza da obrigação
apenas determina a destinação da carga probatória, em razão da presunção de culpa.228 A inversão do
ônus da prova “é uma questão processual, que não torna, por si só, objetiva a responsabilidade do
profissional liberal”, leciona Sanseverino.229

Conquanto seja mais eficiente na busca pela reparação dos danos causados ao consumidor
considerar que a obrigação de resultado assumida por alguns profissionais – a exemplo do médico em
cirurgias estéticas- induz responsabilidade objetiva, não se compartilha de tal argumento neste trabalho,
tendo em vista que, a objetivação da responsabilidade do profissional liberal, ou ainda a assunção da
responsabilidade pressuposta230, demandaria uma revolução nas bases da responsabilidade civil. Tal
não se afigura como proposta desta pesquisa, mas tão somente a investigação dos instrumentos presentes
no sistema vigente de responsabilidade civil, aplicado às relações de consumo, que permitam a reparação
ampla e efetiva dos danos causados ao consumidor, em decorrência de erro médico ou insucesso da
cirurgia plástica estética. Portanto, diante do estágio atual da responsabilidade civil, perfilha-se do
entendimento que sustenta ser subjetiva a responsabilidade do profissional liberal, independentemente
da natureza da obrigação por ele assumida ser de meio ou de resultado.231

Assim, a responsabilidade pessoal e subjetiva do médico em cirurgias estéticas encontra guarida
não só no já mencionado art. 951 do Código Civil – aplicável também aos demais profissionais da área
de saúde-, como na norma consumerista, exigindo-se, portanto, a análise do elemento subjetivo.232

3.2.2 RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL
A responsabilidade contratual ocorre quando o dano é oriundo do descumprimento de uma obrigação

prevista em contrato preexistente, que rege a relação das partes envolvidas. Se, por outro lado, o prejuízo
decorre diretamente da violação de uma norma legal, surge o dever de reparar o dano pela responsabilidade
extracontratual, ou aquiliana. Além da natureza da norma transgredida e da existência ou não de uma
relação negocial prévia, essa classificação apresenta outros dois elementos diferenciadores, quais sejam
o ônus da prova da culpa e a questão da capacidade. Quanto à última, cumpre notar que o menor
impúbere apenas se vincula por meio de contrato se assistido por representante legal ou se, de má-fé,
tiver se declarado maior.233 Ou seja, a responsabilidade contratual, em face da capacidade para a
celebração de contratos, é mais restrita do que a aquiliana.

A culpa contratual consiste na violação do dever de adimplir, objeto do negócio firmado, enquanto
a culpa extracontratual envolve a violação do dever de não causar dano a outrem, razão pela qual se
diz que esta deveria ser provada pela vítima, ao passo que, a primeira seria, em regra, presumida, in-
vertendo-se o ônus da prova e competindo à vítima apenas demonstrar que a obrigação não foi cumprida.234

226 Ibid., loc. cit.
227 Cf. ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 90; ROLLO,
Arthur Luiz Mendonça. Responsabilidade civil e práticas abusivas nas relações de consumo: dano moral e punitive damages nas rela-
ções de consumo: distinções institucionais entre consumidores. São Paulo: Atlas, 2011, p. 100.
228 “Em procedimento cirúrgico para fins estéticos, conquanto a obrigação seja de resultado, não se vislumbra responsabilidade objetiva
pelo insucesso da cirurgia, mas mera presunção de culpa médica, o que importa a inversão do ônus da prova, cabendo ao profissional
elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente, em razão do ato cirúrgico.” Cf. BRA-
SIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 985.888/SP. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Brasília, DF, 16
fev. 2012. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 13 mar. 2012b. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Docu-
mento.asp?sSeq=1123401&sReg=200700887761&sData=20120313&formato=PDF>. Acesso em: 15 jul. 2013.
229 SANSEVERINO, 2007, p. 356.
230 Sobre a tese da responsabilidade pressuposta, cf. HIRONAKA, 2005.
231 Cf. NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor: com exercícios. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009., p. 360-361;
SANSEVERINO, 2007, p. 192.
232 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. 4, p. 126.
233 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 60- 63.
234 Ibid., p. 62.
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Essa presunção de culpa, em realidade, não ocorre simplesmente por se tratar de responsabilidade
contratual, pois o que é decisivo para determiná-la é a natureza da obrigação assumida no contrato.235

Se a obrigação que o contratante assumiu foi alcançar certo resultado, na eventualidade de não o
conseguir, haverá culpa presumida. Caso o contrato encerre uma obrigação de meio, a responsabilidade
será fundada em culpa provada, embora contratual.236

A classificação com base na natureza da norma violada não é estanque no sistema pátrio, pois há
“uma verdadeira simbiose entre esses dois tipos de responsabilidade, uma vez que as regras previstas
no Código para a responsabilidade contratual (arts. 393, 42 e 403) são também aplicadas à responsabilidade
extracontratual”, assevera Cavalieri Filho.237 Apesar de o Código Civil Brasileiro acolher a tese dualista,
existe teoria contrária que critica essa dicotomia por não visualizar diferença nos efeitos produzidos,
mesmo porque os princípios que regulam uma espécie de responsabilidade também são aplicáveis à
outra.238 Apesar dessa tendência, ainda se estuda didaticamente as espécies de responsabilidade em
separado, em razão do modo como disposto no diploma civil.

A responsabilidade pessoal do médico, embora prevista no Código Civil dentre os atos ilícitos, tem
natureza contratual.239 Há situações específicas, todavia, em que não será a responsabilidade do médico
fundada em contrato previamente estabelecido com o paciente, como na hipótese de assistir transeunte
que é acometido de um mal súbito em via pública, ou em se tratando de atendimento em estabelecimento
público de saúde, quando haverá, nessa hipótese, a formação de uma relação estatutária. Ou seja, a
regra é que, firmado acordo entre o paciente e o profissional com vistas a um atendimento, tratamento
ou cirurgia, “o negocio jurídico é nitidamente contratual, oneroso e comutativo”, leciona Venosa.240 Mas
quando a iniciativa do médico é unilateral, sem a vontade expressa do indivíduo, a responsabilidade
profissional é oriunda de sua conduta, não de um contrato.241

Quanto à natureza da avença, no entanto, ainda permanecem controvérsias, de modo que o
contrato firmado pelo médico com o seu cliente é visto ora como contrato típico, nominado, ora sui
generis, inominado.242 A corrente que se filia à primeira ideia entende se tratar de contrato de prestação
de serviços- de empreitada ou outra natureza, a depender do caso concreto-, em que o médico se obriga
a uma atividade, mediante determinado pagamento.243 De outro lado, sustenta-se que o contrato é sui
generis, “tendo em vista que o médico não se limita a prestar serviços estritamente técnicos, acabando
por se colocar numa posição de conselheiro, de guarda e protetor do enfermo e de seus familiares”,
assevera Cavalieri.244 Toda essa divergência em nada altera a responsabilidade do médico, pois, consoante
já explicitado, relevante é a natureza da obrigação firmada, que determinará se a culpa do profissional
será presumida ou provada pelo demandante.

Na seara consumerista, a divisão clássica entre responsabilidade contratual e aquiliana foi superada,
tendo em vista que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços foi submetida pelo CDC a
um tratamento unitário, quando, em seu art. 17, equiparou ao consumidor as vítimas de acidente de
consumo, em função da violação do dever de segurança.245 A dicotomia “se mostrara inapta para conferir
adequada proteção ao consumidor pelos danos sofridos nas relações de consumo”, afirma Benjamin.246

Portanto, é irrelevante a existência de vínculo contratual entre fornecedor e consumidor para a configuração
da responsabilidade por acidentes de consumo.247

Independentemente de ser contratual ou extracontratual, desde que demonstrado o preenchimento
de seus pressupostos, haverá responsabilidade pessoal do médico em face do dano causado ao paciente

235 Trata-se de raciocínio desenvolvido por René Savatier, cuja doutrina é seguida por diversos outros autores. Nesse sentido, cf. SAVA-
TIER, René. Traité de la Responsabilité Civile: en Droit français civil, administratif, professionnel, procédural. Paris: Libr. Générale de
Droit et de Jurisprudence, 1951, p. 147; GONÇALVES, 2007, p. 395; KFOURI NETO, 2003, p. 71-73; LOPES, Miguel Maria de Serpa.
Curso de direito civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964. v. 5, p. 264-265; CAVALIERI FILHO, 2000, p. 291.
236 CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 291.
237 Ibid., p. 16.
238 Nesse sentido, cf. GONÇALVES, op. cit., p. 27-30; VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 8. ed. Coimbra: Alme-
dina, 1994. v. 1, p. 524; PEREIRA, 2001, p. 244-245; DIAS, 1997, p. 157; VENOSA, 2006, p. 19.
239 DIAS, 1997, p. 281-282.
240 VENOSA, 2006, p.127.
241 Ibid., loc. cit.
242 KFOURI NETO, 2003, p. 72.
243 Nesse sentido, cf. GONÇALVES, 2007, p. 399; VENOSA, op. cit., p. 126-128; SANTOS BRIZ, Jaime. La responsabilidad civil: dere-
cho sustantivo y derecho procesal. 4. ed., actual. y rev. Madrid: Montecorvo, 1986, p. 759; KFOURI NETO, op. cit., p.72.
244 CAVALIERI FILHO, 2000, p. 385.
245 SANSEVERINO, 2007, p. 202.
246 BENJAMIN, 1991, p. 44.
247 SANSEVERINO, 2007, p. 202.
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numa relação de consumo, surgindo, então, o dever de reparar um dano.
3.2.3 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO

Para a configuração da responsabilidade civil tem-se como pressupostos a conduta voluntária; o
dano injusto sofrido pela vítima; a relação de causalidade entre o dano e a conduta; e o fator de atribuição
de responsabilidade ao agente, que será a culpa quando for de natureza subjetiva, ou o risco, a equidade
etc, quando objetiva. No que tange à responsabilidade do profissional da Medicina, é indispensável a
existência do ato médico, exercido com violação a um dever “imposto pela lei, pelo costume ou pelo
contrato, imputável a título de culpa, causador de um dano injusto, patrimonial ou extrapatrimonial.”248

3.2.3.1 A CONDUTA HUMANA

O primeiro pressuposto para a configuração da responsabilidade civil é a conduta humana, que
pode se manifestar sob a forma positiva ou negativa, ambas incluídas na disposição do art. 186, do
Código Civil. A modalidade positiva corresponde à ação e representa um comportamento que, ao ser
praticado, produz um dano. Já a forma negativa se refere à omissão, ou seja, à ausência de atitude por
parte do sujeito, que também é capaz de gerar prejuízo a terceiros.249 Saliente-se que a responsabilização
por omissão somente é possível quando o omitente tiver o dever jurídico de se comportar ativamente
diante das circunstâncias que se apresentem.250

É a conduta exclusiva do homem, por si ou através do véu da pessoa jurídica, que poderá ensejar
a responsabilidade civil. Por não poder ser atribuído ao homem, embora também possa causar danos,
exclui-se o fato da natureza, englobado em categoria mais abrangente, que é de fato jurídico lato sensu.251

O comportamento considerado deve ser guiado pelo elemento volitivo, sem o qual não seria
possível a responsabilização na esfera civil, seja quanto à conduta comissiva ou omissiva, em responsabilidade
subjetiva ou objetiva. “O núcleo fundamental, portanto, da noção de conduta humana é a voluntariedade,
que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário
para ter consciência daquilo que faz”, lecionam Gagliano e Pamplona Filho.252 Cumpre ressaltar, entretanto,
que na noção de voluntariedade não se insere o propósito de causar o resultado danoso, pois este é
definidor do dolo. A voluntariedade se relaciona com o conhecimento do ato que se pratica, não se
exigindo a consciência da ilicitude de sua conduta.253

Quanto à ilicitude no campo da responsabilidade, segundo Venosa, o ato de vontade deve ser
ilícito, ou seja, para haver a imposição do dever de indenizar, a conduta lesiva deve ser contrária ao
direito.254 Contudo, há de se notar que a ilicitude, embora seja regra geral que acompanha a ação danosa,
nem sempre será exigível para a configuração de responsabilidade civil, tendo em vista que o dever de
indenizar também pode ser imposto em casos de danos resultantes de ato lícito, em situações excepcionais,
a exemplo da expropriação e do ato praticado em estado de necessidade.255 No caso da responsabilidade
médica, todavia, a regra prevalece, tendo em vista que o profissional somente responderá na medida
em que contrarie os deveres que lhe são impostos por lei ou por norma contratual.

3.2.3.2 O DANO

O dano é elemento constitutivo da responsabilidade civil porque sem ele nada haveria a reparar,
mesmo sendo a conduta culposa ou dolosa.256 Não é possível impor a obrigação de restabelecer o status
quo ante se a situação sequer foi modificada. Assim, a responsabilidade civil somente é configurada se
da conduta do agente decorreu algum prejuízo para o sujeito passivo da relação,257 seja qual for a espécie
de responsabilidade, mesmo na contratual, quando o descumprimento da obrigação avençada possui,
em si, a presunção do dano.258

248 AGUIAR JUNIOR, 1995, p. 34.
249 RESEDÁ, 2009, p. 51.
250 Ibid., loc. cit.
251 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 73.
252 Ibid., loc. cit.
253 Ibid., p. 74.
254 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 4, p. 22.
255 GARCEZ NETO, Martinho. Responsabilidade civil no direito comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 142.
256 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 73.
257 RESEDÁ, 2009, p. 64.
258 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 81.
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O conceito de dano pode ser determinado em sentido amplo ou estrito. Lato sensu, o dano se
refere a qualquer lesão a um bem juridicamente tutelado, inclusive em aspectos morais. Por outro lado,
em sentido estrito, o dano abrange os prejuízos causados ao patrimônio.259 Diante de um ordenamento
jurídico interpretado à luz da Constituição Federal de 1988, em que são assegurados os direitos de
personalidade, o conceito de dano não se limita a questões patrimoniais, assumindo um caráter tão
largo e abrangente quanto possível.260

Para ser indenizável, o dano independe de ter sido causado diretamente à vítima ou de forma
reflexa. Também independe de ser atual ou futuro (potencial), desde que, neste caso, seja consequência
necessária e previsível, pois o que importa analisar é a sua certeza, que não se confunde com a atualidade.261

Ninguém pode ser obrigado a indenizar por um dano abstrato ou hipotético. Ademais, o dano efetivamente
indenizável é aquele que subsiste, ou seja, que não foi espontaneamente reparado pelo agente. A
exigibilidade persiste, todavia, se a lesão tiver sido reparada a expensas da vítima.262 Assim, para que
o dano possa ser efetivamente reparável, exige-se o preenchimento de três requisitos essenciais: a
violação de um interesse jurídico patrimonial ou moral, a certeza e a subsistência do dano.263

A responsabilidade de origem médico- hospitalar, segundo Costales, depende, dentre outros
fatores, da ocorrência de um dano ao paciente, independente da espécie, seja uma lesão a um direito,
como a vida, saúde e integridade física; uma lesão a interesses legítimos; lesões patrimoniais ou morais.264

Ou seja, os danos médicos indenizáveis podem ser físicos, materiais ou imateriais, inclusive de repercussão
estética se a lesão for duradoura.

O dano físico, ou prejuízo corporal, possui “elementos variáveis, indenizáveis separadamente,
conforme a invalidez, por exemplo, seja parcial ou total, permanente ou temporária”, assevera Kfouri
Neto.265 Já os danos materiais, ou patrimoniais, em geral, são repercussões do dano físico, a exemplo
dos lucros cessantes, das despesas médico- hospitalares, de medicamentos e viagens, etc. Também
surge dano material indenizável se, do tratamento ou intervenção cirúrgica, sobrevier a morte do paciente,
fato que pode ocasionar a privação dos beneficiários da renda que era auferida.266 Por fim, o dano moral,
inclusive de repercussão estética, se refere a situações de profunda dor ou mal- estar, vinculadas aos
direitos de personalidade.267

A essa classificação dos tipos de dano podem se somar diversas outras espécies, cuja individualização
visa, sobretudo, ampliar as possibilidades de reparação, em países como a Itália e Alemanha, onde o
dano moral, por exemplo, somente é indenizável quando previsto expressamente em lei. Especialmente
na Europa, então, criam-se novos e autônomos tipos de dano, como o biológico, o existencial, o dano
à vida de relação, o sexual, dentre outros que demonstram as repercussões da lesão corporal nas relações
do ser humano e em sua afirmação pessoal.268 Sobre as espécies de dano, uma análise mais detida será
desenvolvida em capítulo próprio.

3.2.3.3 O NExO DE CAUSALIDADE

Para haver responsabilização do agente não basta que este tenha praticado uma conduta ilícita,
tampouco que a vítima tenha sofrido um dano, pois é preciso que, entre a lesão e o ato, haja uma relação
de causalidade, isto é, que o dano seja decorrente da conduta do agente. Segundo Orlando Gomes, se
“o dano provém de outra circunstância, ainda que pela atitude culposa do agente tivesse de ocorrer,
este não se torna responsável, uma vez que não há relação de causa e efeito”, ou seja, não é suficiente
que “o dano pudesse sobrevir por efeito da conduta do agente, mas é preciso que se produza na realidade
como consequência desta, e não de outro acidente.”269 O nexo causal é, pois, a ligação de causa e efeito
entre a conduta e o resultado, que permite concluir, segundo as leis da natureza, se a ação ou omissão
foi determinante para a ocorrência do dano. Mas apesar do elemento naturalístico, o conceito de nexo

259 RESEDÁ, op. cit., p. 64.
260 STOCO, 2001, p. 934.
261 RESEDÁ, op. cit., p. 65-66.
262 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 86.
263 Ibid., p. 84-86.
264 FERNANDEZ COSTALES, J. Responsabilidad civil médica y hospitalaria. Madrid: La Ley, 1987, p. 147 et seq.
265 KFOURI NETO, 2003, p. 106.
266 Ibid., loc. cit.
267 Ibid., loc. cit.
268 Ibid., p. 107.
269 GOMES, Orlando. Responsabilidade civil. Texto revisado, atualizado e ampliado por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.
79.
270 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 47.
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de causalidade é jurídico- normativo, através do qual se pode definir quem seria o causador do dano.270

Para intentar a ação de reparação, é necessário demonstrar que sem a conduta o dano não teria
sido produzido, o que se revela facilmente diante de um fato simples, quando a relação de causalidade
se estabelece de forma direta entre o ato e o dano. Todavia, há hipóteses de causalidade múltipla, em
que se torna mais difícil estabelecer a real causa do evento danoso, tendo em vista que, nesse caso,
várias circunstâncias concorrem para a produção do resultado.271 Na tentativa de enfrentar esse problema,
surgiram teorias que fornecem um raciocínio lógico a ser desenvolvido, mas nenhuma delas apresenta
uma solução pronta, sempre havendo espaço para “a criatividade do julgador, atento aos princípios da
probabilidade, da razoabilidade, do bom- senso e da equidade”, expõe Cavalieri Filho.272 Assim, o nexo
causal será examinado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Das teorias desenvolvidas, três apresentam maior relevo por sua importância prática e pelo enfoque
distinto, por meio do qual examinam o nexo de causalidade: teoria da equivalência das condições; da
causalidade adequada; da causalidade direta ou imediata. A primeira delas é a chamada teoria da
“conditio sine qua non”, segundo a qual todo antecedente que, de alguma maneira, tiver concorrido para
o evento é considerado elemento causal, de forma que, se eliminado, faria desaparecer o resultado
danoso.273 Essa linha de intelecção seria inconveniente, segundo Gustavo Tepedino, em face da
“desmensurada ampliação, em infinita espiral de concausas, do dever de reparar, imputado a um sem-
número de agentes.”274

A teoria da causalidade adequada considera causa o antecedente necessário e adequado à produção
do resultado, ou seja, nem toda condição pode ser tida como causa, mas somente a que for mais
apropriada à produção do evento, segundo uma análise probabilística.275 Por sua vez, essa teoria possui
como inconveniente a admissão de um “acentuado grau de discricionariedade do julgador, a quem
incumbe avaliar, no plano abstrato, e segundo o curso normal das coisas, se o fato ocorrido no caso
concreto pode ser considerado, realmente, causa do resultado danoso”, lecionam Gagliano e Pamplona
Filho.276

Por fim, a teoria da causalidade direta ou imediata, também chamada de teoria da interrupção do
nexo causal ou teoria da causalidade necessária, criação do professor brasileiro Agostinho Alvim277,
entende por causa apenas o antecedente que determine o dano como consequência sua, direta e imediata,
ainda que remota.278 Atente-se, porém, que o denominado dano reflexo, ou em ricochete, também é
suscetível de reparação, pois, ao utilizar esses termos, apenas se quer indicar que o ato atingiu pessoas
próximas à vítima direta. O dano reflexo, para a sua vítima, é efeito direto do ato ilícito e, portanto, não
se confunde com aquele dano que não se liga necessariamente à conduta do agente e que, por isso,
não seria indenizável.279

Quanto à teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro, há imprecisão na doutrina, havendo autores
que se filiam à teoria da causalidade adequada280 e outros que se alinham à corrente segundo a qual
teria sido utilizada a teoria da causalidade direta·. Também não há conformidade na jurisprudência, uti-
lizando-se, por vezes, a teoria da causalidade adequada281, em outros casos, a teoria da causalidade
direta282 e ainda, ambos como sinônimos.283

Por fim, cumpre tecer algumas informações acerca das causas concorrentes e concausas. Havendo
contribuição da vítima para o resultado danoso, sua atuação, assim como a conduta do agente, serão

271 Ibid., p. 48.
272 Ibid., loc. cit.
273 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 134-135.
274 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o nexo de causalidade. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, ano 2, v. 6, p. 3-19.jun.
2001.
275 CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 49.
276 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 138.
277 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 356.
278 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 138.
279 Ibid., p. 139.
280 Nesse sentido, cf. CAVALIERI FILHO, 2010, p. 50-51; TELLES, Inocêncio Galvão. Direito das obrigações. 7. ed. Coimbra: Coimbra,
1997, p. 404.
281 Vide julgados: STJ, Segunda Seção, EREsp 605435/RJ, Rel.Min. Nancy Andrighi, de 14.09.2011; STJ, Terceira Turma, REsp
1007692/RS 2007/0268059-6, Rel.Min. Nancy Andrighi, de 17.08.2010; STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag 682599/RS, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, de 14.11.2005; STJ, Quarta Turma, REsp 1185100/MS 2010/0044470-9, Rel.Min. Luis Felipe Salomão, de 15.02.2011; Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Sexta Câmara Cível, Apel. Cível 70003531589, Rel. Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, de
17.04.2002; Tribunal de Justiça do Paraná, Décima Câmara Cível, Apel. Cível 913990-2, Rel. Des. Denise Antunes, de 22.11.2012; Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado, APL 37891120118260361/SP, Rel. Des. Antonio Nasci-
mento, de 25.07.2012.
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consideradas causas do evento, razão pela qual se fala em concorrência de causas ou de culpas. Nessa
hipótese, a indenização deve ser reduzida, de modo proporcional à participação da vítima, conforme
previsto no art. 945, do Código Civil.284 Na seara consumerista, a culpa exclusiva da vítima exclui a res-
ponsabilidade do fornecedor, conforme o art. 12, § 3º do CDC. Ainda que haja culpa concorrente, o
prestador do serviço terá o dever de indenizar integralmente pelos danos causados, ressalta Rizzatto
Nunes.285 Entretanto, considerando-se que o cirurgião plástico é profissional liberal e, portanto, possui
responsabilidade subjetiva, se o paciente contribuiu de alguma forma para a ocorrência do evento danoso,
mormente se não cumpriu as determinações do médico, essa circunstância deverá ser avaliada pelo
magistrado, com vistas a dosar a indenização imposta ao profissional, proporcionalmente à sua culpa,
de modo a reparar os danos a que deu causa.

Quanto à concausa, que é o “acontecimento anterior, concomitante ou superveniente ao antecedente
que deflagrou a cadeia causal” e que a esta se acrescenta, em direção ao resultado danoso, poderá
interromper o nexo causal se for absolutamente independente. Se, por outro lado, for relativamente in-
dependente, em geral, apenas poderá romper a relação de causalidade e, consequentemente excluir
a responsabilidade do agente, se superveniente ao fato gerador do dano.286

3.2.3.4 A CULPA

O Código Civil de 2002, assim como o CDC, admite a modalidade objetiva de responsabilidade,
espécie que prescinde da análise de culpa, razão pela qual esta seria um elemento acidental da responsabilidade
civil, não essencial.287 No entanto, é indispensável a sua presença para a configuração da responsabilidade
subjetiva, como é a hipótese do presente estudo. Um exame minucioso desse elemento será desenvolvido
no capítulo seguinte, momento em que será confrontado com o conceito de erro médico. Todavia, é mister,
nesta ocasião, tecer algumas considerações preliminares acerca do tema.

O conceito de culpa está vinculado à inobservância de um dever a que o indivíduo deveria estar
atento. A culpa é “o desprezo, por parte do agente, do esforço necessário para observá-la, com resultado
não objetivado, mas previsível, desde que o agente se detivesse na consideração das consequências
eventuais de sua atitude”, isto é, a falta de diligência na observância de uma norma de conduta, leciona
Sílvio Venosa.288

No campo civil, a culpabilidade abrange o dolo e a culpa em sentido estrito. Havendo intenção de
ofender direito de outrem ou de causar prejuízo, ou seja, quando se tem o pleno discernimento dos
possíveis resultados de sua conduta e o propósito deliberado de praticá-la, será configurado o dolo. Se
o prejuízo ocorrer sem o intuito de causá-lo, existirá a culpa stricto sensu.289 Essa noção de dolo não se
confunde com aquela relativa aos vícios do negócio jurídico, referentes aos artigos 145 a 150 do Código
Civil. “Em matéria de responsabilidade, dolo é sinônimo de intenção, deliberação consciente do espírito,
enquanto em matéria contratual constitui manobra ardilosa a fim de induzir alguém a erro” e que conduz
à anulabilidade do ato, assevera Paulo Nader.290

A culpa em sentido estrito, por seu turno, manifesta-se por negligência, imprudência ou imperícia
e a ela é inerente a previsibilidade do fato lesivo, de maneira que será responsabilizado o agente causador
do dano, ainda que não deseje o resultado, pois não envidou os esforços necessários e possíveis para
evitá-lo.291 Não se exige, pois, que a conduta seja dolosa para a caracterização da responsabilidade civil,
mas que seja voluntária, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia, sem a qual não existe

282 Vide julgados: STJ, Quarta Turma, REsp 1113804/RS 2009/0043881-7, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, de 27.04.2010; STJ, Quarta
Turma, REsp: 1154737/MT 2009/0196722-4, Rel.Min. Luis Felipe Salomão, de 21.10.2010; STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Massami
Uyeda, de 09.06.2009; Tribunal Regional Federal, 1ª Região, Sexta Turma, Apel. Cível 4209 MG 2008.38.13.004209-7, Rel. Des. Jirair
Aram Meguerian, de 25.02.2013; Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Cri-
minais do DF, ACJ 40080220108070001/DF, Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro, de 12.04.2011, Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, Nona Câmara Cível, Apel. Cível 70050445857/RS, Rel. Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, de 12.09.2012.
283 Vide julgados: STJ, Quarta Turma, Rel.Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), de 18.03.2010;
STJ, Quarta Turma, REsp 325622/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz federal convocado do TRF 1ª Região), de 28.10.2008;
STJ, Primeira Turma, REsp 1198829/MS 2010/0115285-6, Rel.Min. Teori Albino Zavascki, de 05.10.2010.
284 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 143.
285 NUNES, 2009, p. 316.
286 Ibid., p. 144-145.
287 Ibid., p. 71.
288 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, v. 4, p. 32- 33.
289 STOCO, 2001, p. 97.
290 NADER, Paulo. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 3. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010. v. 7, p. 97.
291 Ibid., p. 98.
292 Ibid., loc. cit.
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ato ilícito e, consequentemente, o dever de reparar os danos.292

3.2.4 EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE

As causas excludentes de responsabilidade civil devem ser entendidas como as circunstâncias
que, enfrentando algum de seus pressupostos, retira do lesado a pretensão indenizatória. São eles: o
estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever
legal, o fato de terceiro, a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito e força maior. Cumpre analisá-los
brevemente, porquanto apenas as três últimas causas apresentem relevância com o tema proposto.

O estado de necessidade, previsto no art. 188, II do Código Civil, consiste na “situação de agressão
a um direito alheio, de valor jurídico igual ou inferior àquele que se pretende proteger, para remover
perigo iminente, quando as circunstâncias do fato não autorizarem outra forma de atuação”, lecionam
Gagliano e Pamplona Filho.293 Há, desse modo, uma colisão de interesses jurídicos tutelados.

Nota-se que o parágrafo único ressalva que “somente será considerado legítimo quando as
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para
a remoção do perigo.” Entende-se, com isso, que o agente se isenta do dever de atuar dentro dos limites
de sua necessidade para o afastamento da situação de perigo. “Diferentemente do que ocorre na legítima
defesa, o agente não reage a uma situação injusta, mas atua para subtrair um direito seu ou de outrem
de uma situação de perigo concreto.”294

A legítima defesa também se fundamenta no art. 188, do Código Civil, que, em seu inciso II,
descreve ser a situação em que “o indivíduo encontra-se diante de uma situação atual ou iminente de
injusta agressão, dirigida a si ou a terceiro, que não é obrigado a suportar”. Todavia, cumpre salientar
que se, no ato da defesa, atingir terceiro inocente, deverá o agente indenizá-lo, estando resguardado
o direito de propor ação regressiva em face do verdadeiro agressor, nos moldes dos artigos 929 e 930
do Código Civil. Mas caso a legítima defesa seja real e praticada contra o agressor, não poderá haver
ação de ressarcimento de danos.295

Encontra respaldo ainda no inciso I do art. 188, do mesmo diploma, o exercício regular de direito
e o estrito cumprimento do dever legal. É lícita a conduta do agente que atua no exercício regular de um
direito reconhecido, afastando-se a responsabilidade pelo dano. Por outro lado, haverá abuso de direito
se o sujeito extrapolar os limites racionais do exercício desse direito.

Quanto ao fato de terceiro, além da previsão no Código Civil, encontra-se disposto no art. 14, §
3º, II, do CDC, como excludente de responsabilidade do fornecedor. Trata-se da hipótese em que a
atuação de pessoa estranha à relação de consumo causa dano ao consumidor, sem qualquer interferência
do prestador do serviço. Entretanto, se o causador do dano for componente do ciclo de fornecimento
do serviço, seja o prestador responsável, o empregado, o preposto ou representante autônomo, permanece
a responsabilidade solidária entre eles pelo fato do serviço, segundo a regra do art. 34, da norma
protetiva.296 O assunto possui relevância no que toca à responsabilidade do hospital, do anestesista e
demais integrantes da equipe médica, tema que será examinado adiante.

Questiona-se se o comportamento de um indivíduo, que não seja nem o agente do dano nem a
vítima, romperia o nexo de causalidade, excluindo a responsabilidade. A princípio sim, mas a questão
não é pacífica. De acordo com Gagliano e Pamplona Filho, em hipóteses em que o fato de terceiro rompe
o nexo causal, sem que se possa imputar participação ao agente, exonera-se completamente a sua res-
ponsabilidade, “devendo a vítima voltar-se diretamente contra o terceiro.”297 No mesmo sentido é o en-
tendimento coadunado por Wilson Melo da Silva298 e Cavalieri Filho299. O fato de terceiro somente exclui
a responsabilidade do agente imediato quando rompe o nexo entre a conduta deste e o dano suportado
pela vítima. Nesse caso, o fato de terceiro é equiparado ao caso fortuito ou força maior, “por ser uma
causa estranha à conduta do agente aparente, imprevisível e inevitável.”300

Com fundamento na predominância, em matéria de responsabilidade civil, do “princípio da obri-
gatoriedade do causador direto em reparar o dano”, Carlos Roberto Gonçalves considera que, a priori,
a culpa do terceiro no fato danoso não exonera o autor imediato do dano de seu dever jurídico de indenizar,

293 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 150.
294 Ibid., loc. cit.
295 Ibid., p. 152.
296 NUNES, 2009, p. 317.
297 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 165.
298 SILVA, Wilson Melo da. Da responsabilidade civil automobilística. São Paulo: Saraiva, 1974, p.70.
299 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 67.
300 Ibid., loc. cit.
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o que se verifica pelo disposto nos artigos 929 e 930 do Código Civil, ressalvando que o último possibilita
o exercício da ação regressiva em face do terceiro que provocou a situação de perigo.301

Entretanto, quando o prejuízo causado à vítima tiver como origem exclusiva o ato do terceiro, não
existindo relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do suposto agente e o dano, se configura
uma situação semelhante ao caso fortuito, em que o evento danoso seria imprevisível e inevitável, de
modo que a responsabilidade do agente poderia, sim, ser excluída.302 Todavia, importante se faz acentuar
que não será possível o afastamento do causador direto do dano quando, ao ser acionado, requeira a
denunciação da lide ao terceiro com fulcro no artigo 70, III do Código de Processo Civil. A “denunciação
da lide ao terceiro pode ser feita apenas para o efeito de regresso”, leciona Gonçalves.303

Não se pode olvidar que esse procedimento pode gerar uma maior delonga no deslinde do feito,
atingindo efeito inverso ao que se pretende com o dispositivo legal. Portanto, deve-se analisá-lo de forma
mais restritiva, não admitindo a denunciação da lide sempre que houver direito de regresso, mas quando
se tratar de garantia da demanda.304 Em outras palavras, solucionado o conflito principal, tornar-se-ia
automática a responsabilidade do denunciado, sendo ignorada a discussão acerca do dolo ou culpa.305

Ao denunciar a lide, não se cria uma solidariedade passiva, nem se excluirá o réu para ingresso
do denunciado. Em verdade, a denunciação da lide servirá para promover, nos próprios autos, o
ressarcimento do denunciante na hipótese de sucumbência. Por outro lado, tendo em vista a necessidade
de ampliação da proteção da vítima, esta poderá se voltar diretamente ao denunciado se o agente
imediato não dispuser de meios suficientes para ressarcir a dívida.306

Maior aplicabilidade apresentam no campo da responsabilidade civil do médico a culpa exclusiva
da vítima, o caso fortuito e força maior. Desaparece a responsabilidade do agente também quando a
culpa pelo evento danoso é exclusiva da vítima, em razão de inexistir, nesse caso, liame de causalidade
entre o seu ato e o prejuízo sofrido por esta. O causador do dano seria apenas um mero instrumento
do acidente.307

Como visto anteriormente, apenas a “culpa exclusiva” do consumidor poderá afastar a responsabilidade
do fornecedor, conforme previsto no art. 14, § 3º, II do CDC. Em caso de culpa concorrente308, “ainda
assim o prestador do serviço tem a responsabilidade de reparar integralmente os danos causados”,
assevera Rizzatto Nunes.309 Nesse sentido, diversos autores consideram irrelevante a culpa concorrente
do consumidor, porquanto não prevista pelo CDC.310 Todavia, o CDC não afasta a possibilidade de a
concorrência de culpa minorar a responsabilidade do fornecedor, apenas não a inclui como “excludente”
de responsabilidade.311 Destarte, em casos de culpa concorrente, em que ambos contribuem para a
produção do prejuízo, pode-se cogitar a repartição de responsabilidade, se subjetiva, de acordo com a
proporção de culpa respectiva, o que irá influenciar na quantificação da indenização imposta ao fornecedor.312

Afinal, não seria compatível com o princípio da boa-fé exigir do ofensor a reparação integral do dano se
o lesado também contribuiu para sua constituição.313

Portanto, sendo possível concluir que tanto o médico quanto o paciente contribuíram culposamente
para a ocorrência do dano, haverá distribuição de responsabilidade entre eles, tendo por consequência

301 GONÇALVES, 2007, p. 799.
302 Ibid., p. 805.
303 Ibid., loc. cit.
304 GONÇALVES, 2007, p.806.
305 Neste sentido, vide: GONÇALVES, loc. cit.; GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva,
2010. v. 1, p. 143; SANCHES, Sydney. Denunciação da lide no direito processual civil brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984,
p. 125.
306 RIZZARDO, Arnaldo. A reparação nos acidentes de trânsito. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 73-74.
307 GONÇALVES, op. cit., p. 795.
308 Ocorre culpa concorrente, segundo Pontes de Miranda, quando, “para a produção do dano, a pessoa ofendida contribui com sua
culpa (concausa ou determinação do aumento do dano), tendo-se de apurar, conforme as circunstâncias, a qual dos causadores se há
de atribuir a maior responsabilidade e fixar-se-á o que há de prestar o ofensor”. Cf. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado
de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1966. t. 22, p. 196.
309 NUNES, 2009, p. 316.
310 Cf. Ibid., loc. cit.; BENJAMIN, 1991, p. 66; DENARI, Zelmo. Da qualidade dos produtos e serviços: da prevenção: da reparação dos
danos. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 5. ed.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p.153; NORRIS, Roberto. Responsabilidade civil do fabricante pelo fato do produto. Rio de
Janeiro: Forense, 1996, p. 88.
311 Cf. MARINS, James. Responsabilidade da empresa pelo fato do produto: os acidentes de consumo no Código de proteção e defesa
do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 152; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz Bezerra. Responsabilidade por fato do
produto no Código de defesa do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 121.
312 GONÇALVES, 2007, p. 795.
313 SILVA, João Calvão da. Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Almedina, 1990, p. 733.
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prática a mitigação da indenização que competirá ao profissional. A divisão do prejuízo ocorre na medida
de sua atuação, mas poderá ocorrer em partes iguais se for impossível identificar a proporção de culpa
dos envolvidos.

O caso fortuito e a força maior, por seu turno, estão previstos no art. 393, capute parágrafo único,
do Código Civil, segundo o qual “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito e
força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”, definindo-o como “o fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. Os dispositivos não trazem uma diferenciação
dos termos, chegando mesmo a se dizer que não haveria qualquer interesse prático em sua distinção,
motivo pelo qual o Código Civil não o teria feito.314 De fato, diferenciar seus conceitos é irrelevante, bas-
tando-se notar que ocorrências imprevisíveis, ou mesmo difíceis de prever, que gerem consequências
inevitáveis, como, por exemplo, circunstâncias da natureza que superem as forças humanas, afastam
o nexo de causalidade. Porém, para saber se um evento se configura como força maior ou caso fortuito,
cabe analisar caso a caso.315

A previsão de caso fortuito e força maior no Código Civil não possui correspondência com o CDC,
tendo em vista que o seu art. 14, § 3º, prevê como excludentes de responsabilidade apenas a inexistência
do dano e a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, provados pelo fornecedor. A inexistência das
tradicionais excludentes decorre da regra de responsabilidade objetiva fixada na norma protetiva, em
consonância com o princípio constitucional da liberdade de empreendimento, do qual deriva o “direito
legítimo ao lucro e responsabilidade integral pelo risco assumido.”316 No entanto, as excludentes caso
fortuito e força maior se relacionam com a noção de dolo e culpa, razão pela qual são aplicáveis, segundo
Rizzatto Nunes, às hipóteses de responsabilidade subjetiva.317

Portanto, o fortuito também poderá ocorrer na atividade médica.318 Há casos em que o cirurgião,
apesar de ter empregado corretamente o seu conhecimento, com toda a diligência possível, através das
mesmas técnicas adotadas em outros pacientes com absoluto sucesso, não obtém o resultado prometido.
Estar-se-á diante de uma escusa absolutória ou excludente de responsabilidade se o insucesso da
intervenção “ocorrer em razão de peculiar característica inerente ao próprio paciente e se essa circunstância
não for possível de ser detectada antes da operação”, leciona Rui Stoco.319

Trata-se do “acidente imprevisível” ou “resultado incontrolável”.320 No primeiro, haveria um resultado
lesivo à integridade física ou psíquica do paciente durante o ato médico ou em razão dele, supostamente
oriundo de caso fortuito ou força maior. Já no resultado incontrolável, “oriundo de uma situação grave
de curso inexorável, o resultado danoso seria decorrente de sua própria evolução, para o qual as condições
atuais da ciência e a capacidade profissional ainda não oferecem solução”.321

É o que acontece, por exemplo, quando surge, após a intervenção cirúrgica, a cicatriz queloidiana,
ou hipertrófica, o que compromete o resultado esperado. Diferentemente das cicatrizes normais, nas
cicatrizes queloidianas ocorre um aumento da síntese do colágeno. Não há uma certeza sobre suas
causas, mas, dentre os fatores já identificados que podem influir no aparecimento das quelóides, pode-
se citar a hereditariedade, a idade, fatores ambientais, a ocorrência de infecção local e suturas muito
apertadas e a tensão entre as bordas da ferida.322

Sendo totalmente imprevisível a manifestação adversa naquele paciente, afasta-se, pois, a res-
ponsabilidade do médico. Entretanto, ressalva-se que é dever do médico avaliar os riscos de uma
intervenção cirúrgica diante das características do paciente, razão pela qual não poderá se eximir de
responsabilidade se o dano for inevitável nas circunstâncias apresentadas, embora previsível em face
do estágio atual da Medicina, e, ainda assim, optar por realizar o procedimento. Se for possível prever
o dano, o profissional violará também o dever de informar caso não alerte o paciente da eventualidade

314 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. v. 2, p.
254.
315 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 160.
316 NUNES, 2009, p. 316.
317 Ibid., loc. cit.
318 “2. Nas obrigações de resultado, a responsabilidade do profissional da medicina permanece subjetiva. Cumpre ao médico, contudo,
demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia. 3. Apesar de não pre-
vista expressamente no CDC, a eximente de caso fortuito possui força liberatória e exclui a responsabilidade do cirurgião plástico, pois
rompe o nexo de causalidade entre o dano apontado pelo paciente e o serviço prestado pelo profissional.” Cf. BRASIL, 2010.
319 STOCO, 2004, p. 299.
320 CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Iatrogenia e erro médico sob o enfoque da responsabilidade civil. 3. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, p. 56.
321 Ibid., loc. cit.
322 STOCO, 2004, p. 299.
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de sua ocorrência. Nem mesmo poderá se escusar fundamentando-se nas condições pessoais de saúde
da vida, pois, apesar de às vezes agravarem o resultado, não diminuem a responsabilidade do agente,
principalmente pelo fato de que deve o médico realizar exames anteriores, mas também porque as
“concausas preexistentes não eliminam a relação causal”, conforme assevera Gonçalves.323

3.2.5 CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR

Além das causas excludentes de responsabilidade expostas, cumpre fazer algumas considerações
acerca da chamada cláusula de não indenizar. Trata-se de convenção através da qual as partes de um
contrato excluem o dever de indenizar, em caso de inadimplemento da obrigação e, portanto, somente
compatível com a responsabilidade contratual.324 O efeito desse pacto consiste no “afastamento da
obrigação consequente ao ato danoso”, para configurá-lo como uma excludente de responsabilidade,
assevera Caio Mário.325 Tais cláusulas têm se tornado frequentes em determinados procedimentos
médicos, especialmente em cirurgias.

Isoladamente, René Demogue sustenta a validade da cláusula de não indenizar quando, nos casos
em que o médico julgue ser perigosa a operação, houver manifestação formal do paciente em sentido
positivo.326 No entanto, esse entendimento é equivocado, tendo em vista que é dever do médico, em
respeito ao ser humano, se recusar a executar intervenção cirúrgica que saiba ser desaconselhável em
face dos riscos, de forma que poderá será responsabilizado se, contrariando as regras técnicas de sua
profissão, assentir à vontade do paciente.327

Após a superação do individualismo, num momento em que se repensa o Direito Privado, mais
atrelado aos princípios constitucionais e orientado por valores de solidariedade social, a cláusula de não
indenizar perde o prestígio. Embora não seja proibida pelo Código Civil, não é possível, por meio dela,
afastar a aplicação de preceitos de ordem pública e a noção de equilíbrio contratual.328

Cumpre destacar que, segundo o art. 51, inciso I, Código de Defesa do Consumidor329, são nulas
de pleno direito as cláusulas que “impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor
por vícios de qualquer natureza dos produtos ou serviços ou impliquem em renúncia ou disposição de
direitos”. Esse dispositivo inova no campo das obrigações, principalmente em relação à máxima pacta
sunt servanda330, na medida em que impõe “normas imperativas que visam proteger o consumidor, ree-
quilibrando o contrato, garantindo as legítimas expectativas que se depositou no vínculo contratual”,
assevera Cláudia Lima Marques.331 “As normas proibitórias de cláusulas abusivas são de ordem pública,
imperativas inafastáveis pela vontade das partes”, servindo como instrumentos jurídicos criados para
promover o equilíbrio contratual e restabelecendo o vigor das expectativas do consumidor, de modo a
compensar a sua vulnerabilidade fática.332

A cláusula de não indenizar é apenas uma dentre as cláusulas de exclusão de responsabilidade
listadas por Ana Prata, rol que inclui também a cláusula de irresponsabilidade do fornecedor por atos
próprios ou de terceiros; cláusulas que atestam a qualidade da prestação; cláusula exoneratória de res-
ponsabilidade por culpa ou culpa leve; cláusulas que apresentam presunções de casos fortuitos para
determinado tipo de relação, entre outras.333

Cláusulas que exonerem o fornecedor do dever legal de informar são igualmente abusivas. Tra-

323 GONÇALVES, 2007, p. 795.
324 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 168.
325 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 305.
326 DEMOGUE, René. Traité des obligations en general. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1923b, p. 350.
327 DIAS, José de Aguiar. Cláusula de não- indenizar: chamada clausula de irresponsabilidade. 4. ed., rev. Rio de Janeiro: Forense,
1980, p. 237.
328 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 168.
329 “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou
impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indeniza-
ção poderá ser limitada, em situações justificáveis;”
330 Segundo Arthur Rollo, “Todo aquele que contrata, em princípio, tem o dever de cumprir a sua parte. No entanto, diante da sua vulne-
rabilidade do mercado, o pacta sunt servanda sofre atenuações.” E acrescenta: “O consumidor, refém que é do fornecedor no mercado,
muitas vezes contrata sem querer e sem saber das reais condições e implicações da contratação. Se assim é, por óbvio que o trata-
mento legal deve ser distinto.”. Cf. ROLLO, 2011, p. 40. 
331 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de defesa do consumidor. 3.
ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 938.
332 Ibid., p. 939.
333 PRATA, Ana Maria Correia Rodrigues. Cláusulas de exclusão e limitação da responsabilidade contratual. Lisboa: Almedina, 2005, p.
56-85.
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tam-se muitas delas de cláusulas ilícitas, porquanto expressamente contrárias ao CDC e, assim, devem
ser anuladas de ofício pelo magistrado.334 A norma protetiva é clara no sentido de vedar, em seu art. 25,
“a estipulação contratual que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar”, prevista tanto
em caso de vício quanto de fato do produto ou serviço, bem ainda na seção relativa à qualidade dos
produtos e serviços, prevenção e reparação de danos, superando a ideia de caso fortuito como excludente
de responsabilidade (ao criar a noção de fortuito interno e inescusável) e impondo deveres de informação
acerca da periculosidade.335

A obrigação de indenizar imputada pelo CDC ao fornecedor, conforme salienta Cláudia Lima
Marques, não poderá ser afastada por qualquer cláusula contratual.336 Portanto, é inadmissível a utilização
de cláusula de não indenizar, em face da vulnerabilidade do consumidor, que “aconselha a intervenção
estatal no domínio da autonomia privada, para considerar abusiva a cláusula que beneficie a parte eco-
nomicamente mais forte.”337 Assim, a reparação pelo insucesso da cirurgia estética subsiste ainda que
tenha sido firmada a cláusula exonerativa da obrigação de indenizar. O médico jamais poderá lançar
mão desse instrumento para se eximir de responsabilidade pelo descumprimento da obrigação assumida
ou pelos danos causados ao paciente em decorrência da desídia em sua atividade profissional, para além
da não execução do resultado pretendido e acordado.

3.2.6 A RESPONSABILIDADE DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES

A responsabilidade do médico é subjetiva, por enquadrar-se como profissional liberal, nos moldes
do art. 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Caso o médico integre o quadro pessoal permanente
do hospital, a responsabilidade deste será objetiva, conforme previsto no art. 14, caput do CDC e nos
artigos 932, III e 933 do Código Civil.338

Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços, motivo pelo qual respondem ob-
jetivamente pelos danos causados aos seus pacientes. Segundo, Cavalieri, trata-se do que “o Código
chama de fato do serviço, entendendo-se como tal o acontecimento externo, ocorrido no mundo físico,
que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito do serviço.”339 Pelo
simples fato de ter posto no mercado um serviço defeituoso, o fornecedor é responsabilizado, indepen-
dentemente da análise de culpa. Somente será excluída a responsabilidade do fornecedor se provar que
o defeito inexiste, ou nas demais hipóteses do art. 14, § 3º, I do CDC.340

Com base no Código Civil de 1916, o empregador respondia somente por responsabilidade indireta,
ou seja, pelo fato de outrem ou do preposto, conforme o art. 1.521, III, correspondente ao art. 932 do
diploma vigente. No entanto, para que isso ocorresse, teria a vítima que comprovar a culpa. Atualmente,
o Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988,
“estabeleceu responsabilidade objetiva direta para todos os fornecedores de serviços (e não apenas
públicos) pelo fato do empregado ou preposto.”341 A atuação do empregado seria absorvida pela atividade
do empregador, não sendo possível falar em fato de outrem quanto à atividade do profissional subordinado,
ressalvando-se o seu direito de regresso da empresa contra o empregado ou preposto que tenha agido
com culpa.342

O fato exclusivamente de terceiro, previsto nos artigos 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II do CDC, não se
aplicaria como excludente de responsabilidade à relação entre médico e hospital, tendo em vista que o
vínculo existente entre eles promove a absorção da atividade do profissional pela empresa, de modo
que o estabelecimento não poderia se eximir de responsabilidade pelo fato do serviço prestado pelo
médico. Se o paciente procura diretamente a clínica ou o hospital ao qual o médico é empregado, será
a relação de consumo travada com o estabelecimento, não com o profissional. Nesse caso, havendo
erro na atuação do médico, o nosocômio responderá objetivamente, sob o crivo do CDC, enquanto o
profissional responderia mediante culpa. Em reforço, nota-se que a combinação dos artigos 932, III e
933 do Código Civil, possibilita concluir que o empregador responderá pelos atos dos prepostos ou

334 MARQUES; BENJAMIN; MIRAGEM, 2010, p. 946.
335 Ibid., loc. cit.
336 Ibid., loc. cit.
337 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 169.
338 Ibid., p. 275.
339 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 399.
340 Ibid., loc. cit.
341 Ibid., p. 401.
342 Ibid., loc. cit.

revista_2014_Layout 1  09/10/2014  23:23  Page 207



208

REVISTA DA DEFENSORIA

empregados, ainda que não haja culpa de sua parte, revelando-se na “tão ansiada transição da culpa
presumidae do ônus probatório invertido para uma objetivaçãoefetiva dessa responsabilidade in casu”,
assevera Hironaka.343

Apesar de acentuar, em sentido contrário, que sendo o médico profissional liberal nenhum vínculo
empregatício ou de preposição apresentariam com o hospital, razão pela qual responde subjetiva e pes-
soalmente, Cavalieri Filho reconhece que o hospital é fornecedor e possui responsabilidade objetiva,
segundo o art. 14, caput, do CDC, ainda que “em face dos enormes riscos de certos tipos de cirurgias
e tratamento, tendo em vista que o hospital só responderá quando o evento decorrer de defeito do
serviço.”344 Mas ressalva que “mesmo na responsabilidade objetiva é indispensável o nexo de causalidade
entre a conduta e o resultado”, de modo que, havendo insucesso na cirurgia ou tratamento, mas não
existindo defeito no serviço prestado, não haverá que se falar em responsabilidade do hospital.345 Com
respaldo no Código de Defesa do Consumidor, também consideram objetiva a responsabilidade dos
hospitais por erro do médico, empregado ou preposto seu, Antônio Herman Benjamin346, Sílvio Venosa347,
Sanseverino348, Roberto Senise Lisboa349 e Bruno Miragem.350

Diante da Súmula n. 341 do STF351, Ruy Rosado de Aguiar Jr. conclui de modo diverso, afirmando
que o hospital não responderia objetivamente, mesmo após a vigência do CDC, considerando ser
indispensável a prova da culpa do médico que integra a sua equipe, quanto ao dano por ele causado,
para só então se presumir a culpa do estabelecimento.352 Isto porque, segundo Rui Stoco, o princípio da
presunção de culpa não afastaria o dogma da culpabilidade, apenas inverteria o ônus de prová-la.353

Assim, o hospital não poderia “ser compelido a indenizar, a não ser que a culpa do médico, preposto seu,
resulte suficientemente clara”, quando então haveria solidariedade entre ambos, assevera Kfouri Neto.354

Eugênio Kruschewsky, no mesmo sentido, acrescenta ser inadequado reservar responsabilidade objetiva
à casa de saúde, pois o que é posto sob exame é o trabalho desempenhado pelo médico, bem ainda
“porque o risco no desempenho da atividade é predominantemente corrido não em benefício da pessoa
jurídica, mas do paciente” e, por fim, em razão de nem sempre ter a empresa a opção de prestar ou não
o serviço.355

No julgamento do REsp 258389/SP356, o Ministro Relator Fernando Gonçalves ressaltou que essa
conclusão não conflita com o art. 14, do CDC, visto que a responsabilidade objetiva, nele prevista para
o prestador de serviços, no caso o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços exclusivamente
relacionados com o estabelecimento, como aqueles que envolvem internação, instalações, equipamentos
e serviços auxiliares. Entretanto, esse entendimento não deve prosperar, em face do Código Civil de
2002, que atribui ao empregador responsabilidade direta pelo exercício da atividade de risco357, bem
como do já mencionado art. 932, II e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que devem ser
aplicados a todos os serviços fornecidos pelo hospital, inclusive a atividade do médico a ele vinculado.
Não se quer dizer com isso que é dispensável a análise da culpa do médico para a responsabilização do
hospital, mas tão somente que, para efeito de responsabilização, não se analisa a concorrência de culpa

358 HIRONAKA, 2005, p. 142
344 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 402-403.
345 Ibid., loc. cit.
346 BENJAMIN, 1991, p. 79-80.
347 VENOSA, 2006, p. 129.
348 SANSEVERINO, 2007, p. 358.
349 LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações e consumo. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006,
p. 300-301.
350 MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: fundamentos do direito do consumidor; direito material e processual do consumidor; prote-
ção administrativa do consumidor; direito penal do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 300.
351 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº. 341. É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou
preposto. Brasília, DF, 13 dez. 1963. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=341.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas>.
Acesso em: 15 jul. 2013.
352 AGUIAR JUNIOR, 1995, p. 41.
353 STOCO, Rui. Responsabilidade civil dos profissionais liberais e dos prestadores de serviços. Tribuna da Magistratura, São Paulo, n.
75, p. 65-73, set. 1996, p. 65.
354 KFOURI NETO, 2010, p. 103.
355 KRUSCHEWSKY, Eugênio. Por uma nova responsabilidade civil na área de saúde: uma crítica ao regime reservado às atividades
com células- tronco. In: EHRHARDT JR., Marcos; BARROS, Daniel Conde (Coord.). Temas de direito civil contemporâneo. Salvador:
JusPODIVM, 2009, p. 547.
356 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 258.389/SP. Relator: Min. Fernando Gonçalves. Quarta Turma. Brasília,
DF, 16 jun. 2005. Diário da Justiça, Brasília, DF, 22 ago. 2005a. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Docu-
mento.asp?sSeq=540244&sReg=200000445231&sData=20050822&formato=PDF>. Acesso em: 15 jul. 2013.
357 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 401.
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deste na ocorrência do dano médico. Lentamente os tribunais têm reconhecido a responsabilidade
objetiva dos hospitais segundo o código protetivo do consumidor.358

Também é passível de dúvidas a responsabilidade da casa de saúde se esta for utilizada pelo
médico para o atendimento e internamento de pacientes particulares, em razão de sua estrutura física
e logística. Gagliano e Pamplona Filho entendem existir, ainda assim, um liame ente o médico e o hospital,
“de modo a autorizar a responsabilidade objetiva desta última, sem prejuízo de um eventual direito de
regresso contra o médico.”359 Ademais, nem sempre é nítida à vítima a distinção da participação de culpa
do profissional e da falta de estrutura e higiene do estabelecimento hospitalar para a ocorrência do
dano.360 Do mesmo modo, Venosa361 e Paulo Nader362 consideram persistir a responsabilidade do hospital
quando não houver vínculo empregatício com o médico que utiliza de seus aparatos para as atividades
profissionais.

Todavia, a questão não é pacífica. Na jurisprudência, encontram-se decisões363 sustentando que
se o profissional não for empregado do estabelecimento hospitalar, sendo este apenas o espaço onde
realiza as suas atividades, surge o vínculo imediato entre o médico e o seu paciente, respondendo com
exclusividade pelos seus erros, afastando-se, pois, a responsabilidade solidária da casa de saúde, que
apenas responderia pelos serviços que lhes são próprios.364 Nessa linha de raciocínio, sobrevindo danos
ao paciente, deve-se identificar a sua origem- se decorrente de ato médico, da hospitalização ou de erro
da equipe do hospital que extrapolem a atividade do médico. Não sendo possível delimitar a responsabilidade
do profissional e do estabelecimento, ambos responderão solidariamente.365 E, caso o paciente necessite
de serviços fornecidos pela pessoa jurídica, surgirá um outro contrato, uma relação paralela, situação
em que cada um responderá na medida de sua atuação, conforme os respectivos instrumentos.

Apesar da clareza da norma contida no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária
para todos os prestadores de serviços, no Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pelo Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito, nos autos do REsp 419026/DF366, prevaleceu entendimento considerando
que a responsabilidade pelo erro médico será exclusiva do terceiro, o profissional, que não mantém
relação de emprego com o estabelecimento hospitalar acionado. No entanto, há decisões em sentido
oposto367, a exemplo do acórdão proferido no bojo da Apelação Cível 52276/99368, do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, em que se ressaltou o interesse econômico do hospital, que lucra com a atividade
do médico, ainda que sob a roupagem de contrato de locação de centro cirúrgico, bem ainda reforçou
a integração das atividades do médico e dos auxiliares, equipamentos, medicamentos e serviços fornecidos

358 Vide julgados: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Quinta Câmara Cível, Apel. Cível 70047388442/RS, Rel. Des. Gelson Rolim
Stocker, de 29.08.2012; Tribunal de Justiça de São Paulo, Oitava Câmara de Direito Privado, Apel. Cível 20004140-36.2001.8.26.0554,
Rel. Des. Salles Rossi, de 27.04.2011; Tribunal de Justiça de São Paulo, Terceira Câmara de Direito Privado, Apel. Cível
9190727.50.2006.8.26.0000, Rel. Des. Adílson de Andrade, de 31.05.2011; Tribunal de Justiça de São Paulo, Oitava Câmara de Direito
Privado, Apel. Cível 0102564-19.2007.8.26.0000, Rel. Des. Ribeiro da Silva, de 06.07.2011; Tribunal de Justiça de São Paulo, Oitava
Câmara de Direito Privado, Apel. Cível 9060626- 17.2009.8.26.0000, Rel. Des. Caetano Lagrasta, de 29.02. 2012; Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, Apel. Cível 70023200181, Nona Câmara Cível, Rel. Des. Odone Sanguiné, de 13.08.2008.
359 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 275.
360 Ibid., loc. cit.
361 VENOSA, 2006, p. 129.
362 NADER, 2010, p. 409.
363 Vide julgados: STJ, Terceira Turma, REsp 138059/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, de 11.06.2001; STJ, Segunda Seção, REsp
908359/SC, Rel. Min. João Otávio Noronha, de 17.12.2008; STJ, Quarta Turma, REsp 764001/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho, de
04.02.2010; Tribunal de Justiça do Paraná, Segunda Câmara Cível, Apel. Cível 15087, Rel. Juiz Robson Marques Cury, de 28.09.1998;
Tribunal de Justiça do Paraná, Terceira Câmara Cível, Apel. Cível 49256-0, Ac. 11859, Rel. Des. Silva Wolf, de 01.10. 
1996; Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, AI 70023449812, Rel. Des Paulo Antônio Kretzmann, de 24.03.2008;
364 Trata-se do entendimento carreado por Carlos Roberto Gonçalves, Luis González Morán e pelos já mencionados autores que descon-
sideram a responsabilidade objetiva dos estabelecimentos hospitalares. Além das obras já referidas, conferir também as seguintes:
GONÇALVES, 2007, p. 410; GONZALEZ MORÁN, Luis. La responsabilidad civil del médico. Barcelona: Bosch, 1990, p. 233 et seq.
365 KFOURI NETO, 2010, p. 110.
366 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 419.026/DF. Relator: Min. Carlos Alberto Menezes Direito. Terceira
Turma. Brasília, DF, 26 out. 2004. Diário da Justiça, Brasília, DF, 21 fev. 2005b. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=376976&sReg=200200271013&sData=20050221&formato=PDF>.
Acesso em: 15 jul. 2013.
367 Vide julgados: Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apel. Cível 2002.003556-4, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, de
09.05.2003, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Segunda Câmara Cível, Apel. Cível 0355594-8, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, de
30.04.2002, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Décima Segunda Câmara Civel, Apel. Cível 13500/2001, Rel. Des. Alexandre H. Va-
rella, de 16.10. 2001; Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Quarta Turma Cível, AI 20000020035717, Ac. 1376648, Rel. Des. Lecir Ma-
noel da Luz, de 02.04.2001;
368 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Apelação Cível nº. 52.276/99. Relator: Des. Mario Machado. Quarta
Turma Cível. Brasília, DF, 18 dez. 2000. Diário da Justiça, Brasília, DF, 1. mar. 2001. Disponível em:
<http://juris.tjdft.jus.br/docjur/134135/134358.doc>. Acesso em: 15 jul. 2013.
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pelo hospital. Neste julgado, ampliou-se o alcance da relação de preposição, tratada no art. 932, III, do
Código Civil, para abranger relações que não sejam de emprego, diante da utilização das instalações do
hospital, presumindo-se a culpa do preponente e possibilitando a responsabilidade solidária.

Por fim, no que tange à especialidade em tela, interessante a conclusão que se pode extrair do
raciocínio desenvolvido pelo Ministro João Otávio Noronha, do STJ, no acórdão do REsp 908.359/SC369.
Não entende o Ministro ser possível atribuir responsabilidade objetiva ao hospital por erro do médico,
“independentemente do vínculo de subordinação destes, pois estar-se-ia abraçando a tese de que o
contrato estabelecido entre o médico e o paciente é de resultado” e, assim, o estabelecimento estaria
garantindo o resultado que o médico não poderia assegurar. No ajuste contratual dos serviços médicos,
apenas se garante o emprego da melhor técnica e diligência, e não cura, em razão de sua imprevisibilidade,
motivo pelo qual, com exceção das cirurgias estéticas, o profissional não poderia assumir o compromisso
de atingir determinado resultado. Assim, conclui o Ministro que, na ocorrência do dano, impor ao hospital
que responda objetivamente seria aceitar que a obrigação assumida é de resultado, de modo que, se
o médico não garante o resultado, o hospital o faria. Ou seja, “ou o paciente sai curado ou será inde-
nizado- daí um contrato de resultado firmado às avessas da legislação”, o que seria um absurdo.

Como será demonstrado no próximo capítulo, diante de qualquer circunstância em que o cirurgião
plástico admita ao paciente, de forma categórica, que lhe proporcionará o perfil estético desejado, entre
eles será firmada uma obrigação de resultado. Na lógica do raciocínio efetuado pelo Ministro Noronha,
seria possível, então, admitir que o hospital responde objetivamente pelo erro médico do profissional
que em suas instalações realizou a dita cirurgia estética, assegurado o direito de regresso.

3.2.7 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ANESTESISTA

A anestesia é elemento essencial no procedimento cirúrgico e quanto aos danos dela decorrentes
não se poderá imputar culpa ao cirurgião. “O anestesista é autônomo e seu campo de atuação é distinto”,
afirma Kfouri Neto.370 Na prática, porém, a análise se torna difícil, haja vista que as competências de
ambos se superpõem. Nos períodos pré e pós-operatórios, a responsabilidade do anestesista será
individual. Todavia, no momento do ato cirúrgico, há que se examinar a possibilidade de culpa concor-
rente.371

A anestesia implica em obrigação de resultado, bem como a cirurgia plástica estética e, por isso,
necessariamente deverá o profissional atingir o resultado pretendido. Não sendo atingida a finalidade
perseguida (que é suprimir a sensibilidade à dor, calor, frio, tato e mesmo atingir a inconsciência do
paciente), ou decorrendo erro de sua atuação, o médico poderá ser responsabilizado, a não ser que ele
prove que seu objetivo chocou-se com áleas que não podia ele prever ou combater.372 A responsabilidade
na atividade do anestesista também se encontra sujeita à aferição da culpa médica, envolvendo a análise
de ação ou omissão culposa, relação de causalidade e dano373 e somente por meio da demonstração de
causas excludentes de responsabilidade é que poderá afastá-la.

Diversos são os exemplos de erros cometidos pelos anestesistas. Dentre eles, estão erros de
diagnóstico, como na avaliação do risco anestésico e na análise dos dados indispensáveis à aplicação
da anestesia; erros de terapêutica ou de conduta, como aplicação errada de anestésico quanto ao tipo
ou dosagem, deixar de manter vigilância permanente e de combater o estresse cirúrgico; e erros de
técnica, como o uso de anestésico local em paciente hipersensível, oxigenação insuficiente e utilização
de gás explosivo em operações efetuadas com bisturi elétrico.374

Em razão da utilização de produtos anestésicos, podem ocorrer também reações anafiláticas,
quadro alérgico que surge como efeito colateral do sistema imunológico do paciente. O estímulo prolongado
poderá acarretar “danos a tecidos, alterações cutâneas, hipotensão arterial, broncoespasmo grave,
colapso circulatório, e até a morte.”375 Outras complicações pós-anestésicas podem ocorrer, a exemplo
do edema agudo de pulmão, embolia, laringoespasmo, hipoxemia e aspiração pulmonar. Para evitar

369 Id. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 908.359/SC. Relator para acórdão: Min. João Otávio Noronha. Terceira Turma.
Brasília, DF, 27 ago. 2008. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17 dez. 2008. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletro-
nica/Abre_Documento.asp?sSeq=766053&sReg=200602569898&sData=20081217&formato=PDF>. Acesso em: 15 jul. 2013.
370 KFOURI NETO, 2003, p. 148.
371 Ibid., loc. cit.
372 MOSSET ITURRASPE, Jorge. Responsabilidad civil del médico. Buenos Aires: Astrea, 1979, p, 134-136.
373 KFOURI NETO, op. cit., p. 147.
374 COSTA JUNIOR, João Batista de Oliveira e. Aspectos médico-legais da anestesia. São Paulo: São Camilo, 1962, p. 402.
375 KFOURI NETO, 2003, p. 147-148.
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essas repercussões, adotar determinadas precauções torna-se imprescindível.
Assim como as demais especialidades, em Anestesiologia, o médico tem o dever de cuidado

objetivo, segundo os moldes da lex artis da Medicina, ou seja, do conjunto de regras ou procedimentos
que orientam o exercício da profissão.376 Se ocorrer algum erro e era possível prever o prejuízo causado
ao paciente, conclui-se que o anestesista teria infringido o dever de cuidado.

Dentre suas obrigações, incumbe-lhe obter o consentimento do paciente e realizar exames prévios
das suas condições psicofísicas, incluindo exames laboratoriais e de peças dentárias.377 O anestesista
deve, ainda, preparar o organismo do paciente para o ato cirúrgico, escolher o anestésico mais conveniente
às circunstâncias, vigiar o estado do paciente durante toda a intervenção, para verificar as reações à
anestesia, evitar as complicações possíveis e, após a cirurgia, auxiliá-lo a retomar a sensibilidade ou a
voltar à consciência, bem ainda evitar acidentes com obstrução de vias respiratórias e manifestações
de choque.378 Durante a intervenção cirúrgica, “a monitorização deve ser completa”, somente lhe sendo
lícito se afastar do paciente após a sua total recuperação quanto aos efeitos da anestesia.379

O descumprimento dessas regras pressupõe atos de negligência, imprudência ou imperícia do
profissional. Haverá situações, contudo, em que a urgência da intervenção impedirá a adoção rigorosa
de tais princípios.380 Não sendo hipótese excepcional, responderá o anestesista pelos danos causados
por sua desídia. O cirurgião e demais integrantes da equipe também poderão ser responsabilizados se
houverem concorrido com culpa para o evento lesivo, havendo repartição da responsabilidade propor-
cionalmente à sua contribuição. Entretanto, responderão de forma individual e no âmbito de suas
atribuições caso o dano seja ocasionado por qualquer deles isoladamente.381

No julgamento do Recurso Especial 605.435/RJ382, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
em 22.09.2009, levantou a hipótese de ser solidária e objetiva a responsabilidade do cirurgião-chefe
em face do erro na atuação de anestesista por ele escolhido e a ele subordinado.

Mais recentemente, em 14.09.2011, a Segunda Seção do STJ julgou os embargos de divergência
do REsp 605.435/RJ383, alterando a decisão anterior, com base no voto do Ministro Raul Araújo. Aduziu
o Ministro, essencialmente, que, tendo em vista interferirem diversas especialidades médicas numa
operação cirúrgica, normalmente “só caberá a responsabilização solidária e objetiva do cirurgião- chefe
da equipe médica quando o causador do dano for profissional que atue sob predominante subordinação
àquele”. Todavia, no caso de médico anestesista, em face de sua especializada capacitação e de possuir
funções específicas durante a cirurgia, “age com acentuada autonomia, segundo técnicas médico-
científicas que domina e suas convicções e decisões pessoais, assumindo, assim, responsabilidades
próprias, segregadas, dentro da equipe médica”. Se o dano causado ao paciente advém exclusivamente
de ato praticado pelo anestesista, no exercício de suas atividades, este responde individualmente pelo
evento. Afinal, o ordenamento jurídico pátrio, na esfera civil, “adotou como regra a teoria da causalidade
adequada (CC/2002, art. 403), de maneira que, salvo exceção prevista em lei, somente responde
pelo dano aquele que lhe der causa, direta e imediatamente”. Ademais, não haveria solidariedade por
responsabilidade objetiva entre cirurgião e anestesista em face do art. 14, § 4º, que prevê a responsabilidade
subjetiva dos profissionais liberais. Trata-se do mais atual entendimento da Corte Superior acerca do
afastamento de eventual responsabilidade solidária entre o cirurgião- chefe e o anestesista por ato
exclusivo deste.

Embora seja mais benéfico ao paciente o reconhecimento da responsabilidade solidária entres
eles, para fins ressarcitórios, nesse caso em particular, partilha-se do posicionamento colacionado pelo
STJ, no sentido de que o anestesista responde individualmente pelos prejuízos decorrentes de culpa

376 ROMEO CASABONA, Carlos Maria. El médico ante el derecho. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1985, p. 69-70.
377 COSTA JUNIOR, op. cit., p. 384.
378 SANT’ANNA, Guilherme Chaves. Responsabilidade civil dos médicos anestesistas. in: BITTAR, Carlos Alberto (Coord.). Responsabi-
lidade civil médica, odontológica e hospitalar. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 133-153.
379 KFOURI NETO, op. cit., p. 147-148.
380 COSTA JUNIOR, 1962, p. 384.
381 Ibid., p. 393.
382 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 605.435/RJ. Relator: Min. João Otávio de Noronha. Quarta Turma. Brasí-
lia, DF, 22 set. 2009. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 16 nov. 2009b. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=752264&sReg=200301675641&sData=20091116&formato=PDF>.
Acesso em: 15 jul. 2013.
383 Id. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 605.435/RJ. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Se-
gunda Seção. Brasília, DF, 14 set. 2011. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 28 nov. 2012a. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1088609&sReg=201100414220&sData=20121128&formato=PDF>
. Acesso em: 15 jul. 2013.
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exclusiva. “Embora a equipe médica atue em conjunto, não há, só por isso, solidariedade entre todos
os que a integram. Será preciso apurar que tipo de relação jurídica há entre eles”, assevera Cavalieri
Filho.384 Desde que tenham agido como profissionais autônomos, cada membro da equipe de cirurgia
deverá responder pelos seus próprios atos, respeitando- se a lógica do nexo causal. Se o procedimento
cirúrgico ocorreu sem qualquer problema, não se poderia imputar responsabilidade ao cirurgião em
razão de erro provocado pelo anestesista- e o inverso é verdadeiro. Hipótese diversa ocorre se a equipe
trabalhar para o cirurgião- em que se configurará a responsabilidade pelo ato do preposto-, se todos
integrarem uma sociedade, ou mesmo se forem funcionários do estabelecimento hospitalar- ocasião
em que este responde objetiva e solidariamente.385

4 O ERRO MÉDICO EM CIRURGIAS ESTÉTICAS E A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA

A falha no exercício profissional da medicina pode acarretar prejuízos ao paciente, em razão de
conduta eivada de negligência, imprudência ou imperícia. Desde que comprovada a culpa, o médico
estará, pois, sujeito à responsabilização no âmbito civil. Todavia, em se tratando de cirurgias plásticas
estéticas, a atividade realizada pelo médico tem natureza de obrigação de resultado, motivo pelo qual
se inverte o ônus da prova. Assim, nessa especialidade, há a presunção de culpa do profissional, ca-
bendo-lhe demonstrar que a ocorrência do dano deveu-se a fatores adversos, inexistindo nexo causal
entre a sua conduta e o dano. Entretanto, o tema é passível de controvérsia, havendo doutrina minoritária
que considera ser de meio a obrigação assumida pelo cirurgião nessa especialidade. Trata-se, porém,
de entendimento divergente da posição atualmente sustentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que
ainda proporciona uma maior proteção ao paciente, garantindo-lhe o benefício da inversão do ônus da
prova.

4.1 A CULPA E O ERRO MÉDICO

Culpa e erro médico possuem conceitos diversos, mas estão intimamente ligados. Enquanto a
culpa se refere ao elemento subjetivo de uma conduta e se relaciona à inobservância de um dever de
cuidado, o erro médico se afigura como um deslize do médico no exercício de suas atividades, que pode
acarretar um mau resultado ou resultado adverso do pretendido, decorrente de ação ou omissão do
profissional, que deixou de agir diligentemente e segundo a técnica adequada.

A noção de erro médico é distinta do “acidente imprevisível”, do “resultado incontrolável” e de
iatrogenia. No primeiro, o resultado lesivo causado ao paciente decorre de caso fortuito ou força maior,
portanto imprevisível e inevitável. O “resultado incontrolável” consiste no dano proveniente da evolução
do próprio quadro do paciente, para a qual a ciência médica não apresenta solução.386 Por fim, a iatrogenia,
conforme será analisado adiante, é a “lesão causada ao paciente em decorrência de um atuar correto,
isto é, dentro dos padrões da Medicina”, afastando-se, pois, do conceito de erro médico.387

O erro médico consiste na “falha profissional imputada ao exercente da medicina.”388 Supõe uma
inobservância técnica que é capaz de provocar lesões à vida ou à saúde de um indivíduo, em razão da
negligência, imprudência ou imperícia, que são as diversas manifestações do elemento anímico culpa
em seu sentido estrito, essencial para a caracterização do erro médico.389 Não se exige, pois, a ação
direcionada à obtenção de um resultado lesivo, mas tão somente a atuação desidiosa do profissional.

A culpabilidade, no âmbito civil, engloba o dolo e a culpa. Em sentido amplo, a culpa decorre da
inobservância de um dever de conduta imposto previamente pela ordem jurídica. Se essa violação ao
dever for proposital, tem-se uma atuação com dolo, enquanto que na atuação culposa (culpa stricto
sensu), a violação terá decorrido de negligência, imprudência ou imperícia.390

A culpa lato sensu apresenta como elementos a voluntariedade da conduta, a previsibilidade do
prejuízo causado e a violação de um dever de cuidado. A voluntariedade do comportamento do agente

384 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 389-390.
385 Ibid., loc. cit.
386 VELOSO, Genival. Direito médico. 11. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 253.
387 COLTRI, Marcos. Responsabilidade médica: o “erro médico” e suas consequências. Revista Jurídica Consulex, São Paulo, ano 17, n.
390, p. 30-32, abr. 2013, p. 31.
388 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 274.
389 GOMES, Julio Cezar Meireles; FRANÇA, Genival Veloso. Erro médico. Montes Claros: Unimontes, 1999, p. 25.
390 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 173.
391 Ibid., p. 176.

revista_2014_Layout 1  09/10/2014  23:23  Page 212



213

REVISTA DA DEFENSORIA

terá maior gravidade se a sua vontade for direcionada à obtenção de um determinado resultado.391 No
que tange à previsibilidade, Jaime Santos Briz considera ser este o elemento central da culpa em seu
sentido clássico, sendo “antecedente lógico e psicológico da evitabilidade de um resultado contrário ao
direito e não desejado”. Segundo o autor, “a diligência exigível há de determinar- se, em princípio,
segundo a classe de atividade considerada e da cautela que se pode e deve esperar de pessoa normal,
razoavelmente sensata, pertencente à esfera técnica do caso.”392

Ao erro médico, como visto, é intrínseca a noção de culpa em sentido estrito, que pode se manifestar
sob a forma de negligência, imprudência ou imperícia. A negligência é a conduta omissiva através da
qual viola- se um dever de cuidado, não agindo conforme o esperado e recomendado. Avecone apresenta
o conceito jurídico de negligência com base em sua etimologia, afirmando que “a negligência é o oposto
da diligência, vocábulo que remete à sua origem latina, diligere, agir com amor, com cuidado e atenção,
evitando quaisquer distrações e falhas.”393 Ou seja, há sempre uma omissão dos comportamentos re-
comendáveis na base da negligência, comportamentos estes “derivados da comum experiência ou das
exigências particulares da prática médica.”394 A negligência é, portanto, ato omissivo capaz de gerar
danos em razão de inação, indolência, inércia, descuido ou passividade.

O abandono do doente, a omissão de tratamento, a negligência de um médico pela omissão de
outro (um médico, confiando na pontualidade do colega, deixa o plantão, mas o substituto não chega
e o doente, pela falta de profissional, vem a sofrer graves danos) são exemplos apresentados por Veloso
de França dessa omissão no dever de cuidado, no âmbito da Medicina.395 Outras hipóteses de negligência
médica seriam a falta de higiene no trato dos instrumentos cirúrgicos, a curetagem mal feita, o esquecimento
de utensílios no interior do corpo do paciente, demora em intervenção cirúrgica urgente, não comparecimento
do médico plantonista do hospital no quarto do paciente, para receitar e acompanhar sua recuperação,
o não acompanhamento do paciente internado, dentre outros.396 Quando o médico não observar os
cuidados necessários e esperados será configurada a negligência, podendo acarretar responsabilização
caso haja ocorrido danos ao paciente.

Haverá imprudência se, de modo comissivo, atua-se contra as regras básicas de cautela, enfrentando
desnecessariamente o perigo.397 Assim, a imprudência se consubstancia numa ação que se caracteriza
pela ausência dos cuidados indispensáveis.398 O profissional que age de modo imprudente será aquele
que, sem lançar mão das precauções necessárias, adota medidas injustificadas ou precipitadas.399

A imprudência é o contrário da prudência, da previdência. Age de forma prudente o médico que
antevê os resultados que podem advir de sua conduta e adota as cautelas necessárias para evitar o
insucesso, consoante a experiência e as regras profissionais lhe exigem. Por conseguinte, atua
imprudentemente o médico que não tomar o cuidado de refletir acerca dos prejuízos que sua ação poderá
causar e, portanto, age de modo precipitado, sem se precaver. Pode ocorrer, por exemplo, quando o
médico não aplica corretamente determinada técnica cirúrgica ou prescreve tratamento em face de uma
doença, quando, na verdade, os sintomas indicam outra.

Nesse sentido, Antonio Chaves expõe que se trata a imprudência de uma “descautela, descuido,
prática de ação irrefletida e intempestiva, ou precipitada, inconsiderada, sem as necessárias precauções,
resultante de imprevisão do agente em relação a ato que podia e devia pressupor.”400 A previsibilidade
do resultado da ação é necessária à configuração da imprudência, na medida em que, nesta, o profissional
age irrefletidamente, embora sejam previsíveis as consequências de sua conduta. “Agir com imprudência
comporta uma boa dose de previsibilidade e de antevisão do evento – não obstante o que se acaba
agindo assim mesmo”, afirma Introna.401 Na prática, trata-se da conduta movida por irreflexão, isto é,
“de uma conduta que supera os limites da prudência” e nenhuma diferença existiria, conforme o autor,
entre a imprudência comum e a imprudência profissional, de conteúdo idêntico.402

392 SANTOS BRIZ, Jaime. La responsabilidad civil: derecho sustantivo y derecho procesal. 3. ed. Madrid: Montecorvo, 1981, p. 40.
393 AVECONE, Pio. La responsabilitá penale del medico. Padova: Francesco Vallardi, 1981.
394 Ibid.
395 FRANÇA, Genival Veloso de. Comentários ao Código de processo ético-profissional dos conselhos de medicina do Brasil. São Paulo:
Lumen Juris, 1997, p. 283.
396 OLIVEIRA, 2011.
397 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 178.
398 Vide seguintes julgados: Nona Câmara Cível, Ap. Cível nº 233.608-2/7-Campinas-SP, Rel. Des. Accioli Freire, de 09.06.1994; Tribunal
de Justiça de São Paulo, Segunda Câmara de Direito Privado, Ap. Cível nº 262.383-1-SP, Rel. Des. Lino Machado, de 19.11.1996.
399 MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de. Responsabilidade civil dos médicos. In: CAHALI, Youssef Said (Coord.). Responsabilidade
civil: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 3.
400 CHAVES, Antonio. Tratado de direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos tribunais, 1995. v. 3, p. 19.
401 INTRONA, F. La responsabilità professionale nell’esercizio dele arti sanitarie. Padova: Cerdam, 1995, p.59.
402 Ibid., loc. cit.
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A culpa stricto sensu pode se manifestar, por fim, sob a forma de imperícia, que decorre da falta
de aptidão ou habilidade para a execução de uma atividade técnica ou científica.403 Trata-se do despreparo
profissional ou falta de observação das normas que devem orientar o procedimento.

A imperícia é denominada, por Antonio Chaves, como ignorância, desconhecimento, incompetência
e acrescenta que, em sentido jurídico, “revela-se na condução de encargo ou serviço que venha a causar
dano pela falta de conhecimento acerca da matéria, da sua arte, profissão ou serviço.”404 Exige-se diante
do Código de Ética Médica, o contínuo aprimoramento dos conhecimentos médicos. O profissional que
utilizar procedimentos obsoletos, não mais recomendáveis, poderá ser considerado imperito e, portanto,
ser responsabilizado por eventuais danos causados ao paciente em razão da técnica aplicada.

Quanto ao conteúdo da culpa, esta pode ser in eligendo, quando decorrente de má escolha do re-
presentante ou preposto; in vigilando, quando oriunda de ausência de fiscalização; in comittendo, se
decorrer de um ato positivo; in omittendi, se houver o dever de não se abster e ainda assim se omite;
e in custodiendo, quando decorrer da falta de diligência na guarda de animal ou objeto.405

Outrossim, para que haja a reprovabilidade da conduta do agente causador do dano, é imprescindível
que o seu comportamento seja examinado em comparação com o que se consideraria normal e correto
de um homem médio, criado em abstrato pelo juiz. Se da análise se concluir que o dano resultou de
negligência, imprudência ou imperícia, caracteriza-se a culpa, razão pela qual deve ser a vítima indenizada,
diante da máxima que sustenta que “a ninguém é dado prejudicar injustamente ao seu próximo.”406

Em relação à gravidade da culpa, classifica-se em grave, leve e levíssima. É grave a culpa grosseira,
que se aproxima do dolo, englobando também a culpa consciente, configurada quando o agente assume
o risco da ocorrência ou não do evento danoso e previsível. Já a culpa leve seria o elemento anímico que
orienta a ação violadora de um dever de conduta, tomando por parâmetro o homem médio, que, em
tese, não agiria da mesma forma. Por fim, a culpa levíssima seria “constatada pela falta de atenção ex-
traordinária, que somente uma pessoa muito atenta e muito perita, dotada de conhecimento especial
para o caso concreto, poderia ter.”407

A responsabilidade do médico, conforme já demonstrado, é constatada através da verificação de
culpa, não sendo necessário que seja grave, bastando que seja certa.408 A gravidade da culpa apenas
poderá interferir na quantificação da indenização409, nos moldes do art. 944, parágrafo único, do Código
Civil de 2002410, embora haja autores411 que, em consonância com o diploma anterior, não admitam a
análise da intensidade da culpa para fins de fixação do valor da indenização, por considerarem irrelevante
essa classificação, na medida em que o elemento predominante seria o alcance do prejuízo experimentado
pela vítima, ou seja, a extensão do dano.

Na apuração da culpa do médico, o magistrado observará os mesmos parâmetros adotados para
a definição da culpa comum, estabelecendo os cuidados que ao profissional cabia dispensar ao paciente,
de acordo com os padrões determinados pela ciência, e confrontar a norma fixada para o caso com o
comportamento adotado pelo médico. Se o juiz entender que nas mesmas circunstâncias um médico
prudente teria agido de modo diverso, poderá ser imposto ao profissional o dever de indenizar a ví-
tima.412

No entanto, algumas considerações a respeito da especialidade deverão ser observadas. Assim,
por exemplo, no caso do anestesista, se espera que cumpra o dever de vigilância absoluta durante o
curso da cirurgia, até a retomada da consciência do paciente; do especialista, mais deste se exige que
do médico generalista; e quanto ao cirurgião estético, espera-se o rigoroso cumprimento do dever de
informação e de cuidado na realização do trabalho, cuja natureza é de obrigação de resultado. Em se

403 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 179.
404 CHAVES, op. cit., p.19.
405 GONÇALVES, 2007, p. 34.
406 MELO, Nehemias Domingos de. Da culpa e do dano: como fundamento da responsabilidade civil. São Paulo: Juarez de Oliveira,
2005, p. 7-8.
407 VENOSA, 2003, p. 25.
408 KFOURI NETO, 2003, p. 84.
409 CAHALI, Yussef Said. Dano e indenização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 124.
410 “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a inde-
nização.”
411 Nesse sentido, cf. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. v. 4, p. 30; CAVA-
LIERI FILHO, 2000, p. 42; RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 306; CROCE, Delton;
CROCE JUNIOR, Delton. Erro médico e o direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 3.
412 AGUIAR JUNIOR, 1995, p. 37.
413 Ibid., loc. cit.
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tratando de cirurgia plástica estética, maior será, pois, o rigor da avaliação de culpa.413

Em se tratando de cirurgia plástica estética, o médico deve, assim como nas demais especialidades,
conduzir a sua atividade de modo diligente, utilizando-se conscientemente das melhores técnicas em
favor do paciente, bem ainda cumprir as normas regentes de sua profissão. Contudo, a responsabilização
civil a que está sujeito não se resume no erro do médico decorrente de sua desídia. O dever de indenizar
poderá lhe ser imposto também com fundamento na violação do dever de informar e do inadimplemento
do contrato firmado com o paciente, haja vista ser de resultado a obrigação assumida pelo cirurgião,
conforme será demonstrado adiante.

Comprovada a existência do elemento subjetivo, o médico será responsabilizado civilmente pelos
prejuízos causados ao paciente e, além da responsabilização no âmbito jurídico, o profissional poderá
também ser submetido a sanções administrativas da entidade fiscalizadora respectiva, havendo mesmo
a possibilidade de ser impedido de exercer a Medicina.414

4.2 ERRO PROFISSIONAL

O erro profissional é caracterizado como uma falha normal na conduta do ser humano ao exercer
as suas atividades profissionais. Em Medicina, o erro profissional ocorre quando a conduta do médico
é correta, mas a técnica utilizada é incorreta. Assim, diferencia-se da culpa, pois, como visto, esta supõe
uma falta de diligência ou de prudência em relação ao que se esperava da conduta de um profissional
padrão, embora tenha utilizado a técnica correta.415

O erro profissional decorre da incerteza da arte médica, ainda objeto de controvérsias científicas.
A própria ciência é imperfeita e, portanto, o erro pode ser “consequência inelutável da falibilidade humana”,
leciona Cavalieri Filho, motivo pelo qual o erro profissional é também conhecido como “erro escusável.”416

Malgrado não se possa admitir um direito ao erro, expõe o autor que será este escusável quando invencível
em face da mediana ciência médica, tendo em vista as circunstâncias do caso.417

Carvalho dos Santos não o considera resultante de imprecisão, incerteza ou imperfeição da arte
e adverte, ainda, que os tribunais não têm o direito de analisar questões de ordem científica e de prática
médica, não lhe cabendo examinar se o médico desrespeitou as regras de sua profissão, “tampouco,
decidir coisa alguma sobre a oportunidade de uma intervenção cirúrgica, sobre o método preferível a
empregar, ou sobre o melhor tratamento a seguir.”418 As questões puramente técnicas, nesse entendimento,
escapariam à competência do magistrado, que deveria se limitar a questionar se houve, da parte do
médico, “imprudência, negligência e imperícia, notória e manifesta, consistente em erro grosseiro capaz
de comprometer a reputação de qualquer profissão.”419

Na mesma linha, Aguiar Dias afirma que o “erro de técnica”, como o denomina, deve ser apreciado
com prudência e reserva pelos Tribunais, pois “o julgador não deve nem pode entrar em apreciações de
ordem técnica quanto aos métodos científicos que, por sua natureza, sejam passíveis de dúvidas e dis-
cussões.”420

Divergindo dos referidos autores, Kfouri Neto considera que ao julgador é possível, sim, analisar
erros de conduta técnica, com base nos laudos periciais e em obras médicas de referência, sem se limitar,
desse modo, à manifesta imperícia, imprudência ou negligência, configuradora de erro grosseiro capaz
de prejudicar a reputação de qualquer profissão, como propôs Carvalho Santos.421

Segundo ensinamento de Nelson Hungria, penas severas eram aplicadas aos médicos na Idade
Média, imputando-lhe como culpa o que era resultado da precariedade da chamada arte da cura. Expõe
o autor que foi Montesquieu “quem iniciou uma nova corrente de ideias no sentido de afastar de sobre
a cabeça dos médicos a espada de Dâmucles da sanção penal.”422 A partir de então, a atividade médica
ganhou certa liberdade, a ponto de serem tolerados determinados erros decorrentes da imperfeição da
própria ciência médica.

O médico não tem carta branca para atuar, entretanto, não pode estar atado a “dogmas intratáveis”.

414 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 274.
415 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 387.
416 Ibid., loc. cit.
417 Ibid., loc. cit.
418 SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código civil brasileiro interpretado: principalmente do ponto de vista pratico. 7. ed. Rio de Ja-
neiro: Freitas Bastos., 1981. v. 21, p. 260-261.
419 Ibid., loc. cit.
420 GONÇALVES, 2007, p. 405.
421 KFOURI NETO, 2003, p. 85.
422 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código penal. Rio de Janeiro: Forense, 1955. v. 5, p. 186.
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O profissional da Medicina não é infalível e, segundo Hungria, desde que tenha agido racionalmente,
“obediente aos preceitos fundamentais da ciência, ou ainda que desviando- se deles, mas por motivos
plausíveis, não deve ser chamado a contas pela Justiça, se vem a ocorrer um acidente funesto.”423

Assim, a conduta do profissional deve ser estudada não só do ponto de vista anímico, mas também
com base nos parâmetros atuais da ciência médica. Entretanto, salienta-se que a postura do médico
nunca pode deixar de ser pautada pelo respeito e lisura. O erro profissional, decorrente da imperfeição
da Medicina, é compreensível em se tratando de recuperação de enfermos. Entretanto, no caso da
cirurgia plástica, maior rigor deve ser empregado a essa análise. Conhecendo as técnicas disponíveis e
as possibilidades que se vislumbram em face do quadro de seu paciente, ao profissional cabe examinar
se a arte médica é capaz de atender o que aquele almeja, cabendo-lhe recusar o serviço se o resultado
pretendido não puder se alcançado ou se o caso envolver maiores riscos. Do contrário, danos que
porventura venham a ocorrer poderão, sim, levar à responsabilização do médico.

4.3 ERROS DE DIAGNÓSTICO E DE TRATAMENTO

O termo diagnóstico é utilizado para designar “o enquadramento clínico baseado na capacidade
subjetiva do médico em interpretar, de acordo com os indícios colhidos durante o exame preliminar, as
condições de saúde do paciente”424. Por seu turno, o erro de diagnóstico vem a ser muitas vezes resultante
de uma investigação mal realizada, “marcada pela insuficiência dos meios utilizados ou pela negligência
do investigador”425.

No que se refere à análise diagnóstica, seu primeiro ato, consistente na arguição do paciente, se
trata de um dos mais importantes momentos da atuação do médico, pois irá investigar a natureza e
gravidade da enfermidade, possibilitando estabelecer o tratamento adequado. Kfouri Neto estabelece
as seguintes providências que devem ser realizadas pelo profissional com o intuito de obter “uma certeza
diagnóstica”: a coleta de dados, com a “averiguação de todos os sintomas através dos quais se manifeste
a doença- e sua interpretação adequada; exploração completa, de acordo com os sintomas encontrados,
utilizando todos os meios ao seu alcance, procedimentos e instrumentos necessários”; a interpretação
de dados previamente obtidos, “coordenando- os e relacionando- os entre si, como também compa-
rando- os com os diversos quadros patológicos conhecidos pela Ciência Médica.”426 O diagnóstico consiste,
pois, na “emissão de um juízo acerca do estado de saúde do paciente”, após efetuadas todas as ava-
liações.427

A identificação da moléstia que acomete o paciente, porém, não é uma operação matemática,
pois, como afirma o renomado autor, nem todo médico é dotado da agudeza de observação que se faz
necessária. Assim, tratando-se de questão estritamente técnica, por vezes, torna- se difícil a apreciação
judicial da responsabilidade civil do médico. Isto, por óbvio, se deve ao fato de que não há como admitir
uma infalibilidade absoluta do profissional e da ciência médica, bem ainda há de se considerar que a
própria condição do paciente possa interferir nos resultados da intervenção.428

Considerando que a ciência médica é incerta e conjectural, o erro de diagnóstico seria escusável,
excetuando-se os casos em que se apresente completamente grosseiro. Desse modo, “qualquer erro
de avaliação diagnóstica induzirá responsabilidade se um médico prudente não o cometesse, atuando
nas mesmas condições externas que o demandado”, aduz Kfouri Neto.429 Por sua vez, Aguiar Dias430 e
Ruy Rosado de Aguiar Júnior431, apesar de reconhecerem que, em regra, o erro de diagnostico é escusável,
o erro grosseiro ou manifesto, ocorrido pela falta de atenção e precaução necessárias, em face do atual
estágio da Medicina, não isentará o profissional de responsabilidade.

Por outro lado, Gustavo Tepedino entende que não pode levar em consideração apenas a culpa
grave e o erro grosseiro, como caracterizadores da responsabilidade por erro de diagnóstico. Para o
autor, a “consideração da prática do diagnóstico como procedimento sujeito a regras, cautelas e rigores

423 Ibid., loc. cit.
424 CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Responsabilidade civil médica. Rio de Janeiro: Destaque, 2002.
425 CARVALHO, 2002.
426 KFOURI NETO, 2003, p. 89-91.
427 Ibid., loc. cit.
428 Ibid., loc. cit.
429 Ibid., loc. cit.
430 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 7. ed., rev. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 1983.
431 AGUIAR JUNIOR, 1995.
432 TEPEDINO, Gustavo. A responsabilidade médica na experiência brasileira contemporânea. Revista Jurídica, Porto Alegre, n. 311, p.
18-43, set. 2003, p. 19.
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insuprimíveis, investigando-se a diligência do profissional ao efetuá-lo” seria a solução adequada.432 O
médico será responsável se o diagnostico é feito às pressas, conduzindo o paciente a alguma complicação.
“A boa-fé não poderá ser usada pelo médico como desculpa, com relação a erros manifestos e grosseiros,
sobre assuntos e técnicas ensinados e admitidos pela sociedade médica”, afirma Romanello Neto.433 Em
geral, “o médico compromete sua responsabilidade se proceder a um exame superficial e ligeiro ou se
descuidar dos procedimentos habituais de investigação ou controle.”434

O especialista em responsabilidade médica Dr. Gustavo López- Moñoz y Larraz, assevera que “el
error de diagnóstico, a no ser que sea enormemente grosero, no deviene generalmente em responsabilidad
médica, según constante doctrina Del Tribunal Supremo.”435 A responsabilização penal do médico pelo
diagnóstico não estará baseada no erro, mas “em la manifiesta falta de diligencia o ligereza que mostrase
al examinar al paciente y em ordenar lãs comprobaciones clínicas que la Lex Artis exigían.”436

Apesar de o erro de diagnóstico ser escusável se não causar danos, o avanço tecnológico nesta
área permite ao médico apoiar- se em diversos exames e, por isso, deve haver maior rigor na análise
da responsabilidade desses profissionais em face de um diagnóstico equivocado, por meio do qual se
submete o paciente a tratamentos inócuos ou agravando-lhe o estado clínico, principalmente “se se
verificar que deveriam e poderiam ter submetido o seu cliente a esses exames e não o fizeram, optando
por um diagnóstico precipitado e impreciso”, ressalta Carlos Roberto Gonçalves.437

No que tange à análise judicial, o juiz deverá analisar o que foi alegado e provado, sobretudo com
base em perícia e depoimentos, sem adentrar em questões técnicas, relacionadas aos métodos clínicos,
cirúrgicos e terapêuticos. Isto porque, ao magistrado não caberá examinar propriamente o erro de
diagnóstico, mas se o profissional agiu com culpa “no modo pelo qual procedeu ao diagnóstico, se recorreu
ou não, a todos os meios a seu alcance para a investigação do mal, desde as preliminares auscultações
até os exames radiológicos e laboratoriais”, bem ainda “se à doença diagnosticada foram aplicados os
remédicos e tratamentos indicados pela ciência e pela prática.”438

Incorrerá em responsabilidade civil, indubitavelmente, o médico que proceder sem a cautela
exigível na conduta diagnóstica.439 A título de exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no
julgamento da apelação cível nº 2004.029402-5, de relatoria de Sérgio Izidoro Heil, reconheceu a res-
ponsabilidade civil do profissional e do estabelecimento em razão dos prejuízos causados ao paciente
pelo erro de diagnóstico decorrente de imperícia e negligência do médico.440

O tratamento tem início após o procedimento diagnóstico e se trata do momento em que o paciente
se submete a métodos que visem à conservação da sua vida, ao alívio da dor ou melhora de sua saúde.
É a execução do diagnóstico e, por isso, torna-se mais intenso o dever de prudência do profissional.

O erro de tratamento pode consistir em falha na execução de uma cirurgia, ou na prescrição de
medicamento inadequado ao quadro clínico do paciente, ou mesmo quando prescrito em dosagem
errônea, ou ainda o descuido com a higiene de instrumentos, causando infecção hospitalar, entre outras
formas de manifestação. O fato é que a sua configuração ensejará a responsabilização do médico se
decorrer de negligência, imprudência ou imperícia e resultar em danos ao paciente, podendo também
ser classificado como ilícito penal.

4.4 IATROGENIA

A palavra “iatrogenia” é utilizada em Medicina com um sentido amplo, para designar qualquer
doença, dano ou repercussões benéficas, inócuas ou prejudiciais causados em razão de um ato médico,
seja terapêutico ou cirúrgico, proveniente de uma falha ou decorrente de ato realizado dentro dos
parâmetros recomendáveis. Entretanto, no âmbito jurídico, o termo é definido de forma mais restrita,
de modo a diferenciá-lo do simples erro médico. De acordo com Cerecedo, trata-se do “evento possível

433 ROMANELLO NETO, Jerônimo. Responsabilidade civil dos médicos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998, p. 37.
434 Ibid., loc. cit.
435 LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ, Gustavo. Defensas en las negligencias médicas. Madrid: Dykinson, 1991, p. 45.
436 Ibid., loc. cit.
437 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 437.
438 KFOURI NETO, 2003, p. 89-91.
439 Vide seguintes julgados: STJ, Terceira Turma, AgRg no AI 744.181/ RN, Rel. Min. Sidnei Beneti, de 11.11.2008; STJ, Terceira Turma,
REsp 696.284 / RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, de 03.12.2009; STJ, Terceira Turma, REsp 1.184.128/ MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, de
08.06.2010; STJ, TerceiraTurma, REsp 228.199/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, unânime, de 28.02.2000.
440 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Apelação Cível nº. 2004.029402-5. Relator: Des. Subst. Sérgio
Izidoro Heil. Terceira Câmara de Direito Civil. Florianópolis, 4 mar. 2005. Diário da Justiça Eletrônico, Florianópolis, 11 abr. 2005. Dispo-
nível em: <http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/integra.do?rowid=AAAbmQAAAAAOMpBAAA&tipo=acórdão>. Acesso em: 15 jul. 2013.
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e indesejável, embora conhecido de antemão pelo médico cônscio de que a terapia e/ou sua intervenção
causam efeitos nocivos que podem apresentar-se em algum momento.”441

Diante de determinado quadro clínico, o médico analisa as possibilidades de uso dos recursos
disponíveis, avaliando antecipadamente a conveniência de utilizá-los, balanceando os aspectos benéficos
e os prejudiciais. A iatrogenia decorrerá do emprego de drogas ou procedimentos que, apesar de
adequados e indicados pelos profissionais, causam manifestações indesejáveis, ausentes qualquer
descuido, equívoco ou ignorância.

A iatrogenia, conforme ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves, não acarreta responsabilidade
médica, porque os transtornos causados são imprevisíveis e inesperados.442 A expressão é usada para
indicar o dano que é provocado por ato médico em pessoas sadias ou doentes, cujos transtornos sejam
imprevisíveis e inesperados. Aproxima-se da imperfeição de conhecimentos científicos, sendo por isso
escusável. Em contrapartida, será diferente a situação “quando o profissional se mostra imperito e des-
conhecedor da arte médica, ou demonstra falta de diligência ou de prudência em relação ao que se podia
esperar de um bom profissional”, caso em que “exsurge a responsabilidade civil decorrente da violação
consciente de um dever ou de uma falta objetiva do dever de cuidado, impondo ao médico a obrigação
de reparar o dano causado.”443

O entendimento coadunado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação
Cível nº 2004.001.11913, de relatoria do Desembargador Maldonado de Carvalho, revela sentido diverso,
embora também diferencie a iatrogenia do erro médico, negligência, imprudência e imperícia. No referido
acórdão, o dano iatrogênico é definido como “lesão previsível ou sequela do tratamento decorrente da
invasão do corpo”, também identificado como “dano necessário e esperado do atuar médico.”444 Ou seja,
seria o dano previsível e necessário em determinado tratamento, não se confundindo com o dano oriundo
do erro médico e, por isso, isento de responsabilidade civil.445

Diante de situações que nem mesmo a ciência consegue apresentar explicações, não poderá o
profissional ser responsabilizado. Do contrário, tornar-se-ia inviável a prática da Medicina, pois significaria
objetivar a responsabilidade do médico pela ocorrência de algo desconhecido pela própria comunidade
científica. Todavia, cumpre ressaltar que, em face do seu dever de informar, como já explicitado, o médico
tem a obrigação de prestar esclarecimentos ao paciente acerca dos riscos e das chances de sucesso da
intervenção, inclusive sobre as técnicas possíveis de serem realizadas, de modo a obter o consentimento
esclarecido do paciente, sob pena de responsabilização por violação do seu dever de informar.

Ademais, o raciocínio desenvolvido pelos tribunais somente é aplicável às atividades médicas que
encerram obrigação de meios, quando se exige apenas o cumprimento de suas funções com perícia e
zelo. Nos casos em que o paciente se submete à cirurgia plástica estética, seria inconcebível afastar a
responsabilidade do médico que atuou sem expor ao seu cliente a probabilidade, ou mesmo inevitabilidade,
da ocorrência de danos, ainda que tenha agido diligentemente. Sabendo que o prejuízo é inevitável, re-
comenda-se que o médico se recuse a realizar o procedimento e, sendo apenas possível, deve alertar
o paciente sobre os riscos, para que este possa decidir de forma consciente se valerá a pena enfrentá-
los com vistas a atingir o resultado desejado.

4.5 NATUREZA DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA

É possível que ocorra algo inesperado pelas partes, provocando uma diminuição em alguma
característica do consumidor submetido à cirurgia estética, causando complicações físicas e emocionais,
com implicações para a vida e saúde do paciente. Diante do insucesso, o consumidor lesado buscará
ser indenizado, pautando-se no fato de haver requisitado o médico cirurgião plástico, confiante no seu

441 CERECEDO CORTINA, Vicente B. Iatrogenia y erro médico. Revista Médica del Hospital General de México, Cidade do México, v.
60, n. 2, abr./jun. 1997, p. 76.
442 GONÇALVES, 2007, p. 405.
443 Ibid., loc. cit.
444 RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº. 2004.001.11913. Relator: Des. Jose
Carlos Maldonado de Carvalho. Nona Câmara Cível. Rio de Janeiro, 26 abr. 2005. Diário da Justiça, Rio de Janeiro, 4 ago. 2005. Dispo-
nível em:
<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00031EC7FF76A57D642BA2516D13E8A0970F1446C31D5025>.
Acesso em: 15 jul. 2013.
445 Vide também os seguintes julgados: Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Primeira Câmara, Apel. Cível 2006.001.10227, Rel. De-
sembargador Maldonado de Carvalho, de 29.03.2006; Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Quinta Câmara Cível, Apel. Cível
2005.001.29690, Rel. Des. Antônio Saldanha Palheiro, de 08.11.2005; Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Terceira Câmara Cível,
Apel. Cível. 2004.001.12086, Rel. Des. Murilo Andrade de Carvalho, de 18.11.2004.
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conhecimento técnico, para obter melhorar-se esteticamente. Em contrapartida, o profissional sustenta
o argumento de que o exercício da Medicina não promete a cura, mas tão somente o tratamento adequado,
ao agir com prudência, perícia e diligência, a fim de executar sua função em favor de uma melhora na
qualidade de vida do paciente, não se responsabilizando, desse modo, pela sua insatisfação.

Como visto no capítulo anterior, para configuração da responsabilidade do médico por erro em
cirurgia plástica estética é necessária a identificação de quatro elementos, quais sejam o ato ilícito, o
dano causado ao paciente, o nexo de causalidade entre o ato antijurídico e o dano, e a culpa. Segundo
Gilselda Hironaka, “é na caracterização da culpa e de sua prova que se concentra hoje a maior ou menor
proteção que o Direito empresta ao lesado, ou mesmo ao suposto causador do dano.”446

É nesse sentido que surge a importância de determinar se a obrigação assumida pelo médico em
cirurgias plásticas estéticas seria uma obrigação de meio ou de resultado. A classificação proposta pelo
francês René Demogue, em sua obra “Droit des Obligations”,447 revela-se como um ponto de divergências
doutrinárias e jurisprudenciais no que tange à cirurgia plástica. Essa classificação em obrigação de meio
e de resultado visa “estabelecer, precipuamente, a quem incumbirá o ônus de provar a responsabilidade
pelo dano advindo de ato cirúrgico nessa especialidade”, assevera Kfouri Neto.448

4.5.1 OBRIGAÇÃO DE MEIO E DE RESULTADO
A obrigação de meio é aquela em que o profissional se vincula apenas à execução de uma atividade,

se obrigando tão somente a usar da prudência e diligência normais na prestação do serviço para atingir
um resultado específico, sem, contudo, se vincular a obtê-lo. Assim, configura-se o inadimplemento
pela omissão do devedor de tomar determinadas precauções, e não pelo simples fato de não haver
atingido o resultado esperado.449

Sobre a obrigação de meio, leciona Rui Stocco que esse é tipo de obrigação que surge nos contratos
de prestação de serviços, como o de advogados, médicos e publicitários. Dessa forma, “a atividade
médica tem de ser desempenhada da melhor maneira possível com a diligência necessária e normal
dessa profissão”, usando “todos os meios necessários para alcançar a cura do doente, apesar de nem
sempre alcançá-la.”450

Por outra via, na obrigação de resultado, o devedor não está adstrito somente a empreender a
atividade, mas a produzir um determinado resultado, contratado e assim esperado pelo credor. Em
obrigações dessa natureza, só se considerará adimplida a obrigação com a efetiva produção do resultado
almejado, de modo que, se não alcançado, o credor terá direito a exigir do devedor uma indenização
pela não concretização do resultado por ele garantido no contrato.451Portanto, na hipótese de inadimplemento,
o devedor ficará constituído em mora, competindo-lhe o ônus de provar que a inocorrência do resultado
pretendido não decorreu de culpa sua, mas de caso fortuito ou força maior, pois só assim se exonerará
da responsabilidade.452

Assim, quando se trata de obrigação de resultado, diz- se que o credor tem legítima expectativa
de satisfação do contrato, motivo pelo qual não seria a ele exigível que provasse a culpa do devedor.
Esta é considerada presumida e, para Demogue, mesmo tendo agido diligentemente, o devedor ainda
será responsável e deverá indenizar o credor que não atingiu o resultado pretendido. Não cumprir o
resultado previamente acordado significaria não cumprir a obrigação.453 Considerando-se obrigação de
resultado, esse é o entendimento que se aplica à cirurgia plástica estética, no sentido de que “a execução
defeituosa da obrigação, ou seja, a frustração do resultado equivale juridicamente à inexecução total.”454

Portanto, na obrigação de meio o credor deverá provar que o devedor não teve o grau de diligência
dele exigível, enquanto na obrigação de resultado, essa prova incumbirá ao devedor, visto que recai
sobre ele uma presunção de culpa, que somente poderá ser elidida através da demonstração da existência
de causa diversa.455

446 CHIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Cirurgia plástica e responsabilidade civil do médico: para uma análise jurídica da
culpa do cirurgião plástico. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos: Divisão Jurídica, Bauru, n. 39, p. 503-512, jan./abr. 2004.
447 DEMOGUE, René. Droit des obligations. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1923a.
448 KFOURI NETO, 2003, p. 157.
449 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 259.
450 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007, p. 400.
451 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 2, p. 191-193.
452 Ibid., loc. cit.
453 DEMOGUE, 1923a.
454 KFOURI NETO, 2003, p. 165.
455 Ibid. p. 164.
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4.5.2 CIRURGIA ESTÉTICA: OBRIGAÇÃO DE RESULTADO

No exercício da Medicina, há especialidades, como cardiologia, cirurgia geral e endocrinologia, em
que o profissional se vincula a uma obrigação de meio, pois a sua responsabilidade está adstrita à
prestação do ato médico com a devida diligência. Todavia, há outras especialidades cuja finalidade não
é a cura imediata do paciente, mas afiguram-se como meios para atingir esse fim, a exemplo da radiologia
e da cirurgia plástica estética, em que se assume uma obrigação de resultado.456

Em geral, as obrigações assumidas pelo médico são obrigações de meio, uma vez que “esses
profissionais, a despeito de deverem atuar segundo as mais adequadas regras técnicas e científicas
disponíveis naquele momento, não podem garantir o resultado de sua atuação.”457 Todavia, dentro da
especialidade cirurgia plástica, a melhor doutrina entende que a obrigação será de meio se tiver finalidade
reparadora e de resultado, se estética.458

Trata-se, pois, de obrigação de resultado aquela firmada entre o médico e o paciente em cirurgia
estética. Em face da promessa do resultado, decorre, como consequência lógica, a necessidade de que
o mesmo seja alcançado, salvo hipóteses excepcionais de causas que escapem ao seu controle. Em
outras palavras, diante de qualquer circunstância em que o cirurgião plástico admita ao paciente, de
forma categórica, que lhe devolverá as funções ou o perfil estético almejado, entre eles será firmada
uma obrigação de resultado. Ao assumir o resultado pretendido, para o Direito, estará o médico se
obrigando a torná-lo factível, de modo que “não importará ao juiz, o fato de o médico ter obrado com
todo o seu saber e sua destreza e de a culpa pelo evento danoso ser atribuída, exclusivamente, à álea,
ao azar, ao organismo do paciente que reagiu insatisfatoriamente”, assevera Hironaka.459

Na mesma linha, leciona Cavalieri Filho que o objetivo do paciente é melhorar a sua aparência,
corrigindo algumas imperfeições físicas, como afinar o nariz, implantar próteses mamárias e eliminar
rugas, casos em que “o médico assume obrigação de resultado, pois se compromete a proporcionar ao
paciente o resultado pretendido.”460 Se esse resultado não for possível, deve o profissional, desde logo,
alertá-lo e se recusar a realizar a cirurgia. O ponto nodal, segundo o autor, será “o que foi informado ao
paciente quanto ao resultado esperável” e acrescenta que se “o paciente só foi informado dos resultados
positivos que poderiam ser obtidos, sem ser advertido dos possíveis efeitos negativos (riscos inerentes),
eis aí a violação do dever de informar, suficiente para respaldar a responsabilidade médica.”461

Caio Mário também considera que a cirurgia estética gera uma obrigação de resultado e não de
meio. Isto porque o médico estaria “empenhado em atingir o resultado pretendido e, se não há como
consegui-lo, não deve efetuar o ato cirúrgico”. Ademais, o cirurgião estaria sujeito ao dever de aconselhar,
apontando os riscos da intervenção, levando em conta as condições do próprio paciente; ao dever de
assistir o paciente antes, durante e depois da cirurgia; e, por fim, ao dever de abster-se de abusos ou
desvios de poder.462

A consequência desse entendimento é que se inverterá o ônus da prova. Obrigando-se a atingir
um determinado resultado o profissional se submeterá à presunção de culpa e, consequentemente, ao
ônus da prova para eximir-se de responsabilidade pelo dano eventualmente decorrente da intervenção.
“Na hipótese de resultado negativo e oposto ao convencionado, presume-se a culpa profissional do
cirurgião, até que ele prove a sua não-culpa ou qualquer outra causa exonerativa”, expõe Kfouri Neto.463

O simples fato de não se ter conseguido o efeito previamente garantido pelo profissional, que é
o motivo determinante da cirurgia estética, já seria razão suficiente para justificar o pleito de condenação
ao pagamento de indenização por danos físicos, morais, estéticos e materiais, tendo em vista a complexidade
dos efeitos gerados pelo erro médico em cirurgia plástica, ainda que estritamente estética. Bastará à
vítima comprovar o dano, o “resultado prometido e não obtido, para que se presuma a culpa do profissional.
Isso ocorre, pois, no geral, as próprias imperfeições ou os defeitos que resultam da cirurgia refletem a

456 KFOURI NETO, 2003, p. 164.
457 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 259.
458 Ibid., loc. cit.
459 HIRONAKA, 2004.
460 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 396.
461 Ibid., loc. cit.
462 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 157.
463 KFOURI NETO, 2003, p. 169.
464 PIOLI, Roberta Raphaelli. A responsabilidade médica nas cirurgias plásticas. Revista Jurídica Consulex, São Paulo, ano 17, n. 390, p.
38- 39, abr. 2013, p. 39.
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carência de perícia ou diligência por parte do profissional.”464

Contudo, diante da descoberta de que fatores biológicos que escapam ao controle do médico
podem interferir no resultado da cirurgia, surge corrente doutrinária que pretende firmar entendimento
para todas as especialidades médicas, no sentido de que não poderia o profissional se comprometer a
algo que está além do que permite a capacidade do homem e às condições biológicas do paciente. Trata-
se de entendimento no sentido de considerar a obrigação assumida pelo médico em cirurgia plástica
embelezadora uma obrigação de meio.465 Funda-se na ideia de que a cirurgia plástica seria um ramo da
cirurgia geral, e, portanto, estaria sujeita aos mesmos imprevistos e insucessos, não sendo possível,
desse modo, punir mais severamente o cirurgião plástico.466 Afirma-se, ainda, que não se pode atribuir
a ele a responsabilidade pelo resultado, tendo em vista a diversidade de organismos e a complexidade
da fisiologia humana e que o único marco diferencial entre a cirurgia estética e a cirurgia geral é o dever
do profissional de informar ao paciente acerca de possíveis resultados insatisfatórios, após o qual deverá
obter o consentimento do paciente para a realização do procedimento.467

Ao notar a orientação predominante na França, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior admite
que a obrigação a que se submete o cirurgião plástico em cirurgias embelezadoras não seria diferente
daquela assumida por outros cirurgiões e que a falta de informação precisa sobre os riscos da intervenção,
bem como a omissão no dever de obter o consentimento esclarecido, é que conduziria a sua responsabilidade,
por descumprimento culposo da obrigação de meio.468

Os argumentos apresentados não seriam suficientes para classificar a cirurgia plástica embelezadora
como obrigação de meio. É inegável que, “pelas regras de experiência comum, ninguém se submete
aos riscos de uma cirurgia, nem se dispõe a fazer elevados gastos, para ficar com a mesma aparência,
ou ainda pior”, expõe Cavalieri Filho.469 Acrescenta o autor que o “resultado que se quer é claro e preciso,
de sorte que, se não for possível alcançá-lo, caberá ao médico provar que o insucesso- total ou parcial
da cirurgia- deveu-se a fatores imponderáveis.”470

Não obstante o racional fundamento sustentado pela doutrina minoritária, o discurso de unidade
de tratamento, no sentido de que os médicos em geral se responsabilizariam apenas pela aplicação das
técnicas adequadas esvazia-se, muitas vezes, pela postura dos próprios médicos cirurgiões que, utili-
zando-se de novas tecnologias de computação gráfica, criam imagens de “antes e depois”, incutindo
em seus clientes, segundo Giselda Hironaka, “uma enorme sensação de êxtase e felicidade, apenas com
a revelação de sua eventual futura conformação física.”471

Em que pese a divergência doutrinária, os tribunais se mostram refratários ao entendimento
minoritário, apresentando maior rigor na análise da responsabilidade do médico em cirurgia plástica
estética. Os tribunais brasileiros presumem a sua culpa, em um raciocínio que, segundo Kfouri Neto,
corresponderia à aplicação da teoria res ipsa loquitur, que vem crescendo nos Estados Unidos, também
aplicada no Canadá, sustentando que “a péssima aparência pós- operatória, muito pior que o mal que
se pretendia sanar, ‘falaria por si mesma’.”472 Pela simples ocorrência do dano, como morte, esquecimento
de objetos no corpo do paciente, amputação ou paralisia de um membro, surgiria a presunção de
negligência do médico. Parte-se do “direito de evidência circunstancial.”473

Para essa especialidade o resultado não pode ser uma incógnita. Por vezes, chega-se a reconhecer
a existência de responsabilidade sem culpa, ou seja, responsabilidade objetiva do cirurgião plástico, o
que, em suas palavras, “é evidente equívoco”, assevera Kfouri Neto.474 Tratar a obrigação do médico em
cirurgia estética como obrigação de resultado não implica em dizer que sua responsabilidade será objetiva.
Para a caracterização da responsabilidade do cirurgião esteta é necessário, sim, o exame do fator
subjetivo. Por isso, não há confronto com o regime do Código de Defesa do Consumidor, quando este
estabelece que a apuração da responsabilidade dos profissionais liberais será baseada na culpa. Isto

465 Nesse sentido, cf. AGUIAR JUNIOR, 1995, p. 40; CANAL, 2000; GIOSTRI, 2001, p. 106; ANDORNO, Luis. La responsabilidad civil
médica. Ajuris, Porto Alegre, v. 20, n. 59, p. 224-235, nov. 1993, p. 224; DIREITO, Carlos Alberto Meneses. A responsabilidade civil em
cirurgia plástica. Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, v. 7, p. 11-19, jan./abr. 1997; AVELAR, Juarez Moraes. Cirurgia plástica: ob-
rigação de meio. São Paulo: Hipócrates, 2000.
466 ÁRIAS, 2005.
467 Ibid.
468 AGUIAR JUNIOR, 1995, p. 40.
169 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 396.
470 Ibid., loc. cit.
471 HIRONAKA, 2004.
472 KFOURI NETO, 2003, p. 171.
473 Ibid., p. 67.
474 Ibid., p. 171.
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porque se entende que a consequência da obrigação de resultado é a inversão do ônus da prova quanto
à culpa, e não a objetivação da responsabilidade.

Enfim, apesar da divergência dos Ministros Aguiar Júnior e Menezes Direito, o Superior Tribunal
de Justiça sustenta que se a cirurgia plástica for de natureza reparadora a obrigação será de meio. Por
outro lado, a Corte reconhece que a responsabilidade do médico, nas cirurgias estéticas, decorre de uma
obrigação de resultado, fundamentando-se, consoante já explicitado, no fato de que o paciente, ao pro-
curá-lo, deseja melhorar um aspecto físico, interessando-lhe unicamente um resultado determinado
que porá fim a algum sentimento que lhe aflige.475 Caso a cirurgia plástica tenha natureza mista, reparadora
e estética, não se poderá generalizar a responsabilidade do médico. Será necessário, nessa hipótese,
analisar “de forma fracionada, sendo de resultado em relação à sua parcela estética e de meio em relação
à sua parcela reparadora”, conforme se observa do julgamento do REsp 1097955/MG, de relatoria da
Ministra Nancy Andrighi.476

Tem destaque o memorável julgamento do REsp 81.101-PR477, pela 3ª Turma do STJ, do qual foi
relator o eminente Min. Waldemar Zveiter, em 13/04/1999, em que foi reconhecida a existência de uma
obrigação de resultado na cirurgia plástica embelezadora, devendo o médico “indenizar pelo não
cumprimento da mesma, decorrente de eventual deformidade ou de alguma irregularidade” e cabível,
portanto, a inversão do ônus da prova. O referido julgado, porém, trouxe o entendimento de que ensejaria
a responsabilidade objetiva do médico. Consoante já exposto, mostra-se equivocado concluir que a
obrigação de resultado prescinde da análise do elemento subjetivo.

Dez anos depois, a mesma Corte, no julgamento do REsp nº 236.708/MG478, confirmou o
posicionamento de que a natureza jurídica da relação estabelecida entre médico e paciente nas cirurgias
estéticas é de obrigação de resultado e não de meio, mas deixou claro que, apesar da presunção de
culpa, seria possível concluir que há responsabilidade objetiva.

Mais recentemente, o STJ proferiu decisão no mesmo sentido, nos autos do REsp 1180815/MG.479

Todavia, aqui se fez menção expressamente ao art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor,
salientando que, nas “obrigações de resultado, a responsabilidade do profissional da medicina permanece
subjetiva”, competindo ao profissional, “demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores
externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia”, capazes de liberá-lo da responsabilidade pelos
danos, na medida em que rompem o nexo causal entre estes e o serviço prestado pelo médico.

Assim como as decisões colacionadas acima, tantas outras revelam que, apesar da divergência
doutrinária sobre o tema e da tese minoritária que tende à generalização no trato das especialidades de
cirurgia plástica, não há que se falar em obrigação de meio em cirurgia plástica estética. Este posicionamento
é, sem dúvida, aquele que proporciona maior proteção ao consumidor, enquanto paciente lesado por
erro decorrente da negligência ou imprudência do profissional, possibilitando-lhe, como será demonstrado
a seguir, melhores condições de enfrentamento pela via judicial, com vistas à reparação dos danos que
lhes forem causados.

5 REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS EM CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA

A cirurgia plástica com finalidade embelezadora atribui ao médico uma obrigação de resultado,
tendo em vista que o paciente, ao procurá-lo, deseja melhorar o aspecto físico que lhe desagrada, in-
teressando-lhe unicamente o resultado assumido pelo profissional. Por consequência, o cirurgião se
submete “à presunção de culpa correspondente e ao ônus da prova para eximir-se da responsabilidade

475 Vide seguintes julgados: STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1.344.298/ RJ, Rel. Min. Dias Trindade, de 21.06.1991; STJ, Terceira
Turma, AgRg no Ag 1132743/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, de 16.06.2009; STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 846.270/ SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, de 22.06. 2010; STJ, Terceira Turma, REsp 1180815/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, de 26.08.2010; STJ, Quarta Turma,
REsp 985.888/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, de 16.02.2012;
476 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 1.097.955/MG. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. Brasília,
DF, 27 set. 2011. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 3 out. 2011. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Do-
cumento.asp?sSeq=1092790&sReg=200802398694&sData=20111003&formato=PDF>. Acesso em: 15 jul. 2013.
477 Id. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 81.101/PR. Relator: Min. Waldemar Zveiter. Terceira Turma. Brasília, DF, 13
abr. 1999. Diário da Justiça, Brasília, DF, 31 maio 1999. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/ita/abreDocumento.jsp?num_registro=199500631709&dt_publicacao=31-05-1999&cod_tipo_docu-
mento=>. Acesso em: 15 jul. 2013.
478 Id. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 236.708/MG. Relator: Min. Carlos Fernando Mathias. Quarta Turma. Brasília,
DF, 10 fev. 2009. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 16 maio 2009a. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=854757&sReg=199900990994&sData=20090518&formato=PDF>.
Acesso em: 15 jul. 2013.
479 Id., 2010.
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pelo dano eventualmente decorrente da intervenção.”480 A inversão da carga probatória, em hipótese
de erro médico ou de simples inadimplemento da obrigação de resultado, confere equilíbrio à relação
contratual, na medida em que, por vezes, torna-se impossível ao paciente provar a culpa do cirurgião,
seja pelo desconhecimento da técnica aplicada, seja pela falta de perícias conclusivas- fato que impede
a identificação de erros, mesmo quando grosseiros, em razão do corporativismo que existe entre os
médicos.481

Assim, a inversão do ônus da prova, também aplicável em função da vulnerabilidade do consumidor,
aliado à extensão do prazo prescricional, nos moldes da legislação protetiva; à possibilidade de
responsabilização solidária do cirurgião plástico, do hospital, do plano de saúde e, eventualmente, da
equipe médica; e, por fim, da possibilidade de cumulação dos danos materiais, morais e estéticos sofridos
pelo paciente, contribui para a ampla e real proteção dos seus direitos e interesses. Neste último capítulo,
será demonstrada a complexidade de efeitos lesivos gerados pelo insucesso da cirurgia estética e as
possibilidades existentes para a sua efetiva reparação, segundo uma análise crítica das normas vigen-
tes.

5.1 CONCEITO DE DANO
Em acepção comum, o dano constitui um prejuízo, aniquilamento ou alteração de alguma condição

favorável, decorrente da força da natureza, ou da atividade humana, afirma De Cupis.482 Mas para que
o dano tenha relevância jurídica, imprescindível que seja oriundo da inobservância de uma norma.483

Por sua vez, a inobservância da norma, por ação ou omissão, culposa ou dolosa, somente ensejará res-
ponsabilidade civil se resultar em dano. Assim, o dano se qualifica como pressuposto da responsabilidade
civil e, sobretudo, determinante do dever de indenizar, pois sem ele nada haveria o que reparar.484

Todavia, para que o dano seja efetivamente reparável, exige-se o preenchimento de três requisitos
essenciais: a violação de um interesse jurídico patrimonial ou moral, a certeza e a subsistência do dano.485

Antes do reconhecimento do dano imaterial, o dano era conceituado como “a efetiva diminuição
do patrimônio da vítima.”486 Diante do reconhecimento doutrinário e jurisprudencial do dano moral, essa
definição tornou-se insuficiente. Portanto, o dano não é apenas a subtração material, mas a “diminuição
de um bem jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se
trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima”, leciona Cavalieri.487 Em outras palavras,
consiste na lesão causada por ação ou omissão do sujeito infrator a algum interesse juridicamente
tutelado, patrimonial ou não, incluindo, assim, os direitos personalíssimos.488 A ofensa a direitos inatos,
sem expressão pecuniária, também enseja a responsabilização civil, em um sistema atualmente
centralizado na dignidade humana.489 “A pessoa, e não o patrimônio, é o centro do sistema jurídico, de
modo que se possibilite a mais ampla tutela da pessoa, em uma perspectiva solidarista que se afasta
do individualismo que condena o homem à abstração”, assevera Edson Fachin.490

5.2 ESPÉCIES DE DANO

Para que se configure a responsabilidade do médico, alerta Costales, é imprescindível a existência
de um dano ao paciente, de qualquer espécie- lesão a direitos como a vida, a saúde e a integridade
física; lesão a interesses legítimos; os prejuízos materiais e morais.491 Assim, os danos médicos podem
ser físicos, patrimoniais ou extrapatrimoniais, incluindo, ainda, as lesões estéticas.

Os danos físicos são aparentemente os mais relevantes, tendo em vista que a atividade médica
é aplicada diretamente no corpo humano.492 Consistem no prejuízo corporal decorrente de uma intervenção

480 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico: responsabilidade civil do dentista, completo ementário cível e criminal, ju-
risprudência do CRM e planos de saúde, acórdãos cíveis na íntegra. 4. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002,
p. 175.
481 HIRONAKA, 2004.
482 DE CUPIS, Adriano. Il danno. Milano: Giuffrè, 1954, p. 5-6.
483 KFOURI NETO, 2003, p. 105.
484 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 73.
485 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 84-86.
486 CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 73.
487 Ibid., loc. cit.
488 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 82.
489 Ibid., p. 83.
490 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.51.
491 FERNANDEZ COSTALES, 1987, p. 147 et seq.
492 FERNANDEZ COSTALES, 1987, p. 147 et seq.
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e compõem-se de “elementos variáveis, indenizáveis separadamente, conforme a invalidez, por exemplo,
seja parcial ou total, permanente ou temporária”, leciona Kfouri Neto.493 A lesão à integridade física se
manifesta como dano anatômico- mutilação, cicatriz, aleijão, equimose etc-, ou perturbação funcional
dele resultante- alteração da motricidade, da sensibilidade e funções vegetativas.494 Também pode se
configurar pelo agravamento do estado patológico que o paciente pretendia aliviar ou curar.495 As demais
espécies, em geral, são oriundas do próprio dano físico, em razão das repercussões que este pode causar
no psicológico do paciente, na complexidade das suas relações sociais, em sua afirmação pessoal e no
seu patrimônio.

A classificação dos danos pode se revelar extremamente ampla, sendo, por vezes, difícil identificar
com clareza a espécie da lesão sofrida pela vítima. Somando-se às categorias tradicionais, novos tipos
de dano têm sido criados, especialmente na Europa, com o intuito de ampliar a proteção do lesado.496

Assim, surge na Itália a noção de dano biológico, admitindo o valor da própria vida humana e da integridade
física, cuja ofensa enseja indenização autônoma, ultrapassando, desse modo, o conceito médico- legal,
vinculado à necessidade de demonstração dos prejuízos econômicos decorrentes do dano físico que
ocasionou a incapacidade para o trabalho.497

Na Europa, especialmente em Portugal e na Itália498, surgem estudos acerca do chamado dano
existencial, visando superar a insuficiência dos conceitos de dano físico, dano à integridade corporal,
dano à identidade pessoal, dano biológico e dano à vida de relação, em face do reconhecimento de que
o corpo é o suporte da própria “existência relacional.”499 O dano existencial seria derivado do dano físico,
que promove a perda dos prazeres da vida. Enquanto o dano estético configura o menosprezo à
autoafirmação, o dano existencial consistiria na “privação de fruir de uma vida normal”, leciona Kfouri.500

Nesse âmbito, fala-se, ainda, em “dano pela redução da capacidade social”, resultante dos danos estético
e sexual. Este, por sua vez, tem se afirmado de forma autônoma na Europa, apesar da ausência de
expressão patrimonial, mas envolvendo a “deterioração da auto- estima, a redução ou supressão do
imaginário ligado à sexualidade, a perda do poder de sedução.”501

Conquanto haja uma infinidade de espécies de danos passíveis de estudo, neste trabalho apenas
serão analisadas aquelas que apresentam maior destaque na doutrina e jurisprudência, relativamente
à cirurgia estética, embora estejam intimamente relacionadas às novas categorias, em razão da
multiplicidade de efeitos que podem ser gerados por um único ato. O mesmo fato ofensivo, na atividade
médica, poderá ocasionar prejuízos de diversas naturezas ao paciente, incluindo incapacidade orgânica
ou funcional, doenças, morte, repercussões psíquicas, sexuais ou sociais, frustração do projeto de vida
do lesado, entre outros danos que, além de afetarem o paciente, podem, ainda, atingir os seus fami-
liares.

Quanto à cirurgia plástica estética, identificam-se prejuízos decorrentes do erro médico, como
nas demais especialidades, mas também- e nisto consiste a sua peculiaridade- danos outros que são
inerentes ao descumprimento do contrato, configurado pela não obtenção do resultado prometido e,
portanto, igualmente indenizáveis.

5.2.1 DANO MATERIAL
O dano material é a lesão ao patrimônio, ou seja, ao conjunto de relações jurídicas de uma pessoa

que são passíveis de apreciação monetária.502 Não basta haver mera alteração do patrimônio para que
se configure o dano, sendo necessário, para que tenha relevância jurídica, que a interferência tenha
gerado uma efetiva diminuição do montante pertencente à vítima, seja quanto aos seus bens corpóreos
ou incorpóreos.503 Assim, podem constituir danos materiais a privação do uso e gozo do bem, a sua

493 KFOURI NETO, 2003, p. 106.
494 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 20. ed. São Paulo: Saraiva. 2006. v. 7, p 78.
495 KFOURI NETO, op. cit., p. 106.
496 Ibid., loc. cit.
497 Ibid., loc. cit.
498 Cf. DIAS, João António Álvaro. Dano corporal: quadro epistemológico e aspectos ressarcitórios. Coimbra: Almedina, 2001; CENDON,
Paolo; ZIVIZ, Patrizia. Il danno esistenziale. Milano: Giuffrè, 2000. No Brasil, cf. MARTINS-COSTA, Judith. Os danos à pessoa no direito
brasileiro e a natureza da sua reparação. In: ______. (Coord.). A reconstrução do direito privado: reflexos dos princípios, diretrizes e di-
reitos fundamentais constitucionais no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
499 KFOURI NETO, op. cit., p. 107.
500 KFOURI NETO, 2003, p. 107.
501 Ibid., loc. cit.
502 GONÇALVES, 2007, p. 705.
503 SILVA, Américo Luis Martins da. O dano moral e sua reparação. Rio de Janeiro: Forense, 1955, p. 34.
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deterioração total ou parcial, a incapacitação do lesado para o trabalho e, inclusive, a ofensa à sua
reputação, saúde e imagem, se provocar repercussões negativas em sua vida profissional ou negó-
cios.504

O seu ressarcimento visa à recomposição do patrimônio, restaurando-se o status quo ante ou
compensando a vítima por meio do pagamento de indenização, quando for impossível restabelecer o
estado anterior à prática do ato ilícito.505 O ressarcimento pelo dano material possui como critério de
avaliação o art. 402 do CC, segundo o qual “as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do
que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”, salvo as exceções expressamente
previstas em lei. Isto é, são indenizáveis tanto o dano presente, que provoca a diminuição efetiva do
patrimônio, quanto o futuro, que impede o seu aumento.506 São os chamados dano emergente e lucros
cessantes.507 Podem ocorrer isolada ou simultaneamente, mas a compensação do ofendido somente
deverá abranger os danos causados diretamente pelo ato ilícito praticado pelo agressor.508

O damnum emergens, ou dano positivo, consiste na efetiva e imediata diminuição econômica do
patrimônio da vítima, traduzindo o empobrecimento do patrimônio do lesado no momento do evento
danoso, em razão da sua destruição, deterioração ou privação do uso e gozo de seus bens, inclusive
pelos gastos que teve que realizar em função da lesão sofrida.509 A reparação, nesse caso, se dará de
forma natural, através da entrega da própria coisa, ou outra de mesma espécie, ou, então, por meio de
indenização em pecúnia, com o intuito de suprir a privação que a vítima sofreu em razão do ilícito.510 A
agressão ao patrimônio pode ser aferida por simples operação matemática, em que se calcula a redução
do valor economicamente mensurável por meio da “aferição do montante inicial com aquele montante
encontrado ao término da prática do ato ilícito.”511

O lucro cessante, por outro lado, revela a expressão econômica que o lesado deixou de auferir em
razão da ação do ofensor.512 O lucro frustrado poderá decorrer não apenas “da paralisação da atividade
lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha
obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado”,
leciona Cavalieri.513

A caracterização e fixação dos lucros cessantes exigem um cuidado maior. O magistrado deverá,
pois, ter atenção redobrada para diferenciar o lucro cessante do lucro hipotético, dano remoto.514 Ao
contrário dos danos emergentes, não se mostra possível ao agente restituir o status quo ante de modo
fiel. A apuração dos lucros cessantes deve ser realizada mediante aplicação objetiva do princípio da
razoabilidade e tendo por base uma situação fática concreta, não parâmetros imaginários, devendo o
juiz realizar uma atividade mental, indagando se o que se pleiteia a título de lucros cessantes seria
consequência esperável no desenrolar dos fatos caso o ilícito não tivesse ocorrido.515 Na verificação dos
lucros cessantes, “não basta a simples possibilidade de realização do lucro, embora não seja indispensável
a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso”, leciona Gon-
çalves.516

Os danos patrimoniais que ensejam a responsabilidade médica, em sua maioria, são consequências
do dano físico, abrangendo os lucros cessantes pela incapacidade temporária do paciente para o exercício
de suas atividades profissionais e das despesas médico- hospitalares, com medicamentos, contratação
de enfermeiros e viagens, para a realização de uma nova cirurgia.517

504 KDINIZ, 2006, p.71;
505 GONÇALVES, 2007, p. 705.
506 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 74.
507 “Por dois modos pode um patrimônio ser prejudicado: ou sofrendo efetiva diminuição ou privando-se de valores que seriam incorpora-
dos se a ação de outrem não houvesse criado o obstáculo ao ganho. Na primeira hipótese, o dano é positivo, na outra, negativo”, leciona
Orlando Gomes. Se “a perda consiste em efetiva diminuição do patrimônio, designa-se pela expressão damnum emergens. Quando re-
presentada pela frustração do ganho, lucrum cessans. Do mesmo fato lesivo podem resultar dano emergente e lucro cessante. Não
raro, porém, o dano é simplesmente positivo. Atinge o ativo do patrimônio, representado pelos direitos do seu titular, especialmente o de
propriedade.” Cf.: GOMES, 2011, p. 75.
508 RESEDÁ, 2009, p. 70.
509 Ibid., p. 68
510 Ibid., loc. cit.
511 Ibid., p. 67.
512 Ibid., p. 69.
513 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 75.
514 Ibid., loc. cit.
515 Ibid., loc. cit.
516 GONÇALVES, 2007, p. 589.
517 KFOURI NETO, 2003, p. 106.
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Quando uma intervenção cirúrgica estética não obtém sucesso, o paciente lesado pode se lançar
em nova operação, a fim de corrigir as falhas deixadas pelo médico ou para alcançar o resultado não
atingido no procedimento anterior. Nesse caso, o cliente empregará novos recursos – o que, por óbvio,
acarretará uma diminuição do seu patrimônio- e, eventualmente, deixará de auferir valores, em razão
do período de afastamento do trabalho, restando evidente a caracterização do dano material, que deverá
ser ressarcido, em conformidade com o disposto no art. 949, do Código Civil518 e com as decisões
proferidas pelos tribunais pátrios.519

Se, todavia, o paciente não tiver se submetido a uma segunda cirurgia, com fim reparador, o
magistrado poderá impor ao médico a obrigação de realizar novo procedimento- ou custear cirurgia
plástica a ser realizada por outro profissional, à escolha do paciente-, bem como cobrir as demais despesas
hospitalares, geralmente concedidos a título de perdas e danos, embora nada impeça que seja determinado
como meio compensatório dos danos estéticos sofridos.520

Consiste, ainda, dano material indenizável se do tratamento ou cirurgia sobrevier a morte do
paciente, fato que pode ocasionar a privação de socorro dos beneficiários da renda que era por ele
auferida.521 Nessa hipótese, conquanto os beneficiários não tenham sido diretamente atingidos, é legítima
a reparação civil, em razão do dano reflexo, se a certeza do prejuízo for devidamente comprovada.522

5.2.2 DANO MORAL

O dano moral e a sua reparabilidade foram reconhecidos efetivamente no Brasil com a promulgação
da Constituição Federal de 1988, que, em seu art. 5º, inciso V, assegura a todos a “indenização por dano
material, moral ou à imagem”. Posteriormente, o novo Código Civil, em consonância com a norma
constitucional, seguindo a tendência de personalização do Direito e visando resguardar a eticidade nas
relações jurídicas, acolheu formalmente, em seus artigos 186 e 927523, o instituto do dano extrapatrimonial
e a possibilidade do seu ressarcimento.524

Apesar da tentativa de conceituação do dano moral, a sua delimitação se revela uma árdua tarefa,
devido ao subjetivismo que lhe é inerente, “afinal, os direitos que se busca proteger a partir da instituição
da figura do dano moral são aquelas que protegem a paz, a integridade, a honradez, a saúde mental e
a espiritual do ser humano”, assevera Salomão Resedá.525 Três importantes correntes foram delineadas
para definir o dano moral. A primeira tinha um viés negativista, conceituando-o de modo excludente,
isto é, o prejuízo moral seria o dano não classificado como patrimonial, por ser desprovido de valor
econômico.526 Restrito e insatisfatório este conceito foi rejeitado, pois não contempla a amplitude do
dano de efeito moral. Construiu-se, então, uma nova ideia, voltada para o estado anímico da pessoa,
identificando o dano moral a partir de sofrimentos de aspecto amplo, como tristeza, angústia, humilhação,
inferioridade e vergonha.527 Consistiria o dano moral, pois, “nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais
experimentados pela vítima do dano”, afirma Aguiar Dias, adepto dessa linha de pensamento.528 A crítica
que se fez a essa corrente é a limitação do dano moral às alterações psíquicas, a sentimentos negativos,
restringindo as possibilidades de configuração do dano moral. Essas reações psicológicas são consequência

518 Conforme o art. 949 do CC: “no caso de lesão ou outra ofensa a saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento
e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, alem de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.
519 Vide julgados: STJ, Ag: 1151306, Rel.Min. Luis Felipe Salomão, de 26.10.2010; STJ, Terceira Turma, REsp 81.101/PR, Rel. Min. Wal-
demar Zveiter,de 13.04.1999; Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Quarta Câmara Cível, Apel. Cível 2404017425, Rel. Des. Catharina
Maria Novaes Barcellos, de 12.08.2008; Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sexta Câmara de Direito Civil, Apel. Cível 239519, Rel.
Des. Ronei Danielli, de 02.09.2011; Tribunal de Justiça do Amapá, Câmara Única, Rel.Des.Raimundo Vales, de 24.04.2012.
520 Vide julgados: Tribunal de Justiça de São Paulo, Décima Câmara de Direito Privado, Apel. Cível 0010653- 28.2007.8.26.0451, Rel.
Des. Coelho Mendes, de 24.04.2012; Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Décima Quarta Câmara Cível, Apel. Cível 0026119-
83.2006.8.19.0001, Rel. Des. José Carlos Paes, de 18.05.2011; Tribunal do Rio de Janeiro, Quarta Câmara Cível, Apel. Cível 0004949-
26.2004.8.19.0001, Rel. Des. Mario dos Santos Paulo, de 04.12.2007.
521 KFOURI NETO, 2003, p. 106.
522 GONÇALVES, 2007, p. 591-392.
523 “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
524 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 112.
525 RESEDÁ, 2009, p. 128.
526 Ibid., loc. cit.
527 Ibid., p. 130.
528 DIAS, 1997, p. 743.
529 RESEDÁ, op. cit., p. 136.
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de um abalo moral, mas não são necessários para a constituição do dano.529

Por fim, mudou-se o foco para compreender a espécie do direito lesado e não as consequências
de sua violação, ampliando, assim, a noção de dano moral. “A proteção jurídica conferida procura
assegurar a integridade aos direitos de personalidade que, diante de suas características especiais,
demandam atenção muito mais efetiva por parte do legislador” e do operador do direito, assevera
Resedá.530 Esse novo posicionamento surgiu impulsionado pela repersonalização das relações jurídicas
no Direito Brasileiro, com a elevação ao status constitucional dos direitos da personalidade e consequente
promulgação do Código Civil de 2002.531 A definição do dano moral como agressão aos direitos de
personalidade é a que melhor se conforma a um ordenamento centrado no princípio da dignidade da
pessoa humana.

O dano moral, portanto, consiste na ofensa à dignidade da pessoa humana, que se traduz na
violação dos direitos de personalidade do individuo. Trata-se da interferência na esfera personalíssima,
que abrange atributos invioláveis, por força constitucional, como “a vida privada, a intimidade, a honra
e a imagem das pessoas”532, atingindo um aspecto íntimo do sujeito passivo ou a sua conceituação social,
ou seja, a consideração ou reputação no meio em que vive.533

Há que se diferenciar o dano moral do mero aborrecimento, pois as “intempéries diárias não são
mais do que fatos corriqueiros que devem ser relevados pelo mundo jurídico.”534 Mensurar a agonia
sofrida pela vítima, de fato, não é tarefa simples, mesmo porque não está sujeita à prova, pela característica
in re ipsa do dano moral, razão pela qual só se exige a demonstração do fato que o originou.535 A “dor,
vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão
à dignidade de alguém”, ressalta Cavalieri.536 O dano moral apenas se configura quando há uma ofensa
à dignidade ou a algum atributo de sua personalidade, por mínimo que seja, não o mero aborrecimento,
a mágoa e a irritação normais no cotidiano e incapazes de interferir no equilíbrio psicológico do sujeito.537

Assim, somente será reputado como dano moral as sensações de dor, humilhação ou sofrimento que
escapem à normalidade, influenciem profundamente no comportamento do indivíduo, provocando uma
instabilidade em seu bem-estar.538

Não existem critérios seguros para identificar o dano imaterial, mas o critério do “homem médio”
poderá auxiliá-lo nessa tarefa, não considerado “o psiquismo do homem excessivamente sensível, que
se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de
resistir sempre às rudezas do destino.”539

O dano imaterial pode ser direto ou indireto. O primeiro constitui uma lesão imediata e específica
a um direito extrapatrimonial, enquanto o segundo decorre da agressão “a um bem ou interesse de
natureza patrimonial, mas que, de modo reflexo, produz um prejuízo na esfera extrapatrimonial”,
lecionam Gagliano e Pamplona Filho.540 O dano moral indireto, todavia, não se confunde com o dano em
ricochete, haja vista que neste há repercussões na esfera personalíssima de um sujeito em razão do
dano moral ou material sofrido por outrem, diferentemente do que ocorre com o dano indireto, em que
se tem uma lesão imaterial precedida de um dano patrimonial sofrido pelo próprio sujeito.541

A ofensa subjetiva, conquanto possa ser derivada de lesões materiais, é autônoma, apartada do
dano patrimonial. Por isso, não mais se admite que a reparação dos danos morais sofridos pela vítima
esteja condicionada à existência de eventuais prejuízos materiais a eles vinculados.542 A lesão a direitos
e interesses patrimoniais e extrapatrimoniais são realidades distintas, assim como o fundamento do seu
ressarcimento, razão pela qual as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo
fato, são cumuláveis, sem configurar bis in idem, conforme enunciado da súmula nº 37 do STJ.

530 Ibid., p. 137.
531 MARTINS-COSTA, 2002, p. 413.
532 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-
tes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação;”
533 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
534 RESEDÁ, 2009, p. 146.
535 Ibid., loc. cit.
536 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 87
537 Ibid., loc. cit.
538 Ibid., p. 97.
539 VENOSA, 2006, p. 33.
540 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 113.
541 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 113.
542 RESEDÁ, 2009, p. 123.
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O dano moral é fixado por arbitramento judicial, isto é, compete ao juiz, “de acordo com o seu
prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor,
estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.”543 O magistrado deve ter como norte o
princípio da razoabilidade, estabelecendo um valor de indenização proporcional ao dano, “compatível
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido”, dentre outras
circunstâncias que se fizerem presentes, leciona Cavalieri.544

No âmbito da cirurgia plástica estética, os danos morais decorrentes de uma operação mal
sucedida, podem incluir a dor sofrida pelo paciente, o mal- estar proveniente da interferência nas
relações sexuais, a frustração pela cessação da atividade profissional545 – devido a uma lesão física
que impeça o paciente de exercer suas funções, ou prejudique o seu perfil estético, requisito para o
exercício de determinada profissão ou, ainda, que interfira de modo profundo na sua autoafirmação,
repercutindo em suas atividades pessoais e profissionais –, dentre outras situações que revelem a
ofensa aos atributos de sua personalidade, ensejando, portanto, a sua compensação.

Ademais, cumpre salientar que, em decorrência do inadimplemento da obrigação assumida pelo
médico, a frustração do paciente, por não haver satisfeita a expectativa de livrar-se do mal psicológico
que lhe acomete também poderá configurar dano moral indenizável. Isso porque, a solução das
imperfeições físicas que profundamente lhe desagradam tem “um significado relevante no âmbito de
sua psique.”546

Os tribunais brasileiros, sem maiores divergências, impõem ao médico o dever de compensar
a vítima pelos danos extrapatrimoniais por ela sofridos, aplicando-se o critério da razoabilidade e, por
vezes, admitindo expressamente a qualidade in re ipsa do dano moral547, que dispensa a prova dos
efeitos da agressão, exigindo-se, apenas a demonstração do fato que os ensejou.548

5.2.3 DANO ESTÉTICO
O dano estético consiste em lesão corporal indelével, que se revela como cicatriz, marca, aleijão

ou outro defeito físico incomum, que prejudique a aparência do indivíduo, provocando-lhe um abalo
em sua autoestima, em função da alteração estética.549 É a degradação da integridade física pelo ato
ilícito que fundamenta a indenização por dano estético, não a vergonha a que a vítima possa estar
exposta perante terceiros.550 Conforme já afirmado pelo STJ, no julgamento do REsp 899869/MG, as
“sequelas físicas decorrentes do ato ilícito, mesmo que não sejam visíveis de ordinário e, por isso, não
causem repercussão negativa na aparência da vítima, certamente provocam intenso sofrimento.”551

Assim, não se exige que o dano estético seja exposto ou seja de grande proporção para que a sequela
física seja indenizável.

Considerado o dano estético como a violação da imagem retrato do indivíduo, a sua reparação
possui fundamento constitucional, tendo em vista que o art. 5º, V, da Carta Magna, garante o “direito
de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.”552

Não obstante o atual reconhecimento da importância do dano estético, o Código Civil vigente, não
dispõe a respeito, sendo forçoso convir que tal lesão esteja incluída em seu art. 949, quando prevê a
viabilidade da indenização em hipóteses de ofensa à saúde também para “algum outro prejuízo que
o ofendido prove haver sofrido.”553

Apesar das controvérsias que se travaram na doutrina e jurisprudência quanto ao enquadramento

543 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 96.
544 Ibid., p. 98.
545 KFOURI NETO, 2003, p. 106.
546 KFOURI NETO, 2003, p. 157.
547 Segundo Sergio Cavalieri Filho: “o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, pro-
vada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que de-
corre das regras da experiência comum.” Cf. CAVALIERI FILHO, 2010, p. 90.
548 Sobre o dano moral in re ipsa, conferir: Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Décima Quarta Câmara Cível, Apel. Cível 0026119-
83.2006.8.19.0001, Rel. Des. José Carlos Paes, de 18.05.2011; Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Décima Câmara Cível, Apel.
Cível 70043504711,Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, de 28.07.2011;
549 NADER, 2010, p. 93.
550 Ibid., loc. cit.
551 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 899.869/MG. Relator: Min. Humberto Gomes de Barros. Terceira Turma.
Brasília, DF, 13 fev. 2007. Diário da Justiça, Brasília, DF, 26 mar. 2007. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Do-
cumento.asp?sSeq=672225&sReg=200600464423&sData=20070326&formato=PDF>. Acesso em: 15 jul. 2013.
552 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 113.
553 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 105.
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do dano estético como uma terceira espécie de dano ou como aspecto do dano moral, hoje, o STJ,
superando o seu posicionamento anterior, sustenta a possibilidade da “acumulação das indenizações
de estético e moral”, consoante disposto na súmula 387, desde que seja viável a identificação de suas
consequências separadamente, isto é, ainda que oriundos do mesmo fato, as indenizações se acumulam
caso tenham fundamentos distintos.554 Assim, as lesões estéticas e morais não se confundem, consistindo
o primeiro em uma “alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado
e repulsa”, enquanto o segundo corresponde ao “sofrimento mental- dor da alma, aflição e angústia a
que a vítima é submetida”, expõe Cavalieri sobre o entendimento firmado pela Corte.555

Embora o tema tenha sido pacificado pelo STJ, na doutrina ainda enfrenta resistência. Sergio
Cavalieri Filho, por exemplo, considera que o dano estético seja modalidade do dano moral e que se
trata de mera questão de arbitramento, afirmando que em face da sua “gravidade e da intensidade do
sofrimento, que perdura no tempo, o dano moral deve ser arbitrado em quantia mais expressiva quando
a vítima sofre deformidade física.”556 Outros autores também asseveram que o dano estético implica em
dano moral, ou que seria apenas um aspecto seu, razão pela qual não poderiam ser cumuláveis, sob
pena de constituir bis in idem.557 Além do dano moral, a lesão estética poderia ocasionar uma redução
patrimonial se impedir que a vítima obtenha seus rendimentos normais, razão pela qual entendem,
como dito, não se tratar de uma terceira modalidade de dano.558

Por se tratar de lesão à beleza física, que resulta em desarmonia das formas externas do sujeito
passivo, e sendo o conceito de belo algo relativo, ao se apreciar o dano estético, deve-se analisar a
alteração que a vítima porventura sofreu em comparação ao que era antes.559 Segundo Tereza Ancona
Lopez, o dano estético propriamente dito somente existirá se a lesão for duradoura; caso contrário, o
prejuízo estético se resolverá em perdas e danos.560 Havendo realmente o prejuízo estético, não será
imposto o seu ressarcimento “e sim compensação ou benefício de ordem material, que permite ao lesado
obter confortos e distrações que, de algum modo, atenuem sua dor.”561 Assim como o dano moral, o
estético enseja “compensação”- não reparação natural ou indenização propriamente dita-, como meio
de reestabelecer a situação modificada pelo ato ilícito. No momento de fixar o valor de compensação,
o magistrado deverá analisar a extensão do dano, a localização, a possibilidade de correção total ou
parcial, as características pessoais da vítima, o nível de importância que a aparência exterior desempenha
em suas relações sociais e laborais, bem ainda as restrições pessoais a que se submeteu em função do
dano.562

Das cirurgias plásticas estéticas mal sucedidas podem advir danos estéticos, como feridas, quelóides,
necroses, paralisia facial, extirpação de membros ou órgãos, queimaduras em procedimento com bisturi
elétrico, assimetria de seios e nádegas em função de erro na implantação de próteses de silicone,
deformidades que provocam a desarmonia das linhas do corpo ou outro prejuízo à beleza física. Além
de acarretar um complexo de inferioridade e o sentimento de humilhação, a lesão estética decorrente
do erro médico também poderá impossibilitar a continuidade de atividades profissionais que exigiam
da vítima um perfil estético harmonioso, livre de deformações.

Se o médico não alcançou o resultado prometido, sem, no entanto, causar ao paciente uma lesão
estética ou “enfeamento”, ou seja, mantido o status quo ante, ao médico caberá restituir-lhe a quantia
paga pelo serviço, em face do descumprimento da obrigação de resultado assumida pelo profissional.
Todavia, se, além do inadimplemento, o cirurgião agravou o quadro do paciente, causando-lhe um dano
físico, deverá realizar novo procedimento com vistas a repará-lo- ou custear a nova cirurgia a ser
executada por outro profissional, à escolha do paciente- e, na hipótese de ser a lesão incorrigível, impõe-
se-lhe a compensação em pecúnia pelos prejuízos estéticos que ele causou.563

5.3 A PERDA DE UMA CHANCE

A teoria da “perda de uma chance” sustenta a responsabilidade do ofensor fundada na perda de

554 Ibid., p. 106.
555 Ibid., loc. cit.
556 Ibid., loc. cit.
557 Nesse sentido, cf.  GONÇALVES, 2007, p. 768; PEREIRA, 2001, p. 320; MAGALHÃES, 2004, p. 17 et seq.; DINIZ, 2004, p. 85.
558 SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003, p. 345.
559 MAGALHÃES, 2004, p. 45.
560 Ibid., p. 115-116.
561 Ibid., loc. cit.
562 KFOURI NETO, 2003, p. 108-109.
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oportunidade pela vítima de melhorar de vida.564 Não se tem ainda um posicionamento consolidado na
jurisprudência acerca da natureza jurídica da perda de uma chance, de modo que a indenização por
vezes é concedida a título de danos morais, materiais ou por categoria autônoma565. A chance deve ser
entendida como a probabilidade real de se obter um lucro ou de evitar uma perda, aplicando-se aqui,
como ocorre nos lucros cessantes, o princípio da razoabilidade.566 A “reparação da perda de uma chance
repousa em uma probabilidade e uma certeza; que a chance seria realizada e que a vantagem perdida
resultaria em prejuízo”, leciona Caio Mário.567 Em face desse juízo de probabilidade, nem toda perda de
uma chance é indenizável.

Cumpre salientar que a perda da oportunidade não se confunde com a perda da própria vantagem
que se deixou de adquirir. A indenização é conferida não pela vantagem perdida, mas pela perda da
chance de consegui-la, que possui sempre valor menor e, por isso, não corresponderá ao montante que
dela era objeto.568 A oportunidade perdida, justamente por ser única, deverá ser reparada “em valor
equivalente à ocasião que não foi aproveitada, devendo ser esse valor equivalente à probabilidade de
sua ocorrência ou não”, assevera Resedá.569

A perda de uma chance, segundo a classificação apresentada por Fernando Noronha, divide-se
em duas modalidades, quais sejam a”frustração da chance de obter uma vantagem futura” e a “frustração
da chance de evitar um dano que aconteceu.”570 Esta última engloba outras duas categorias, a “perda
da chance de evitar que outrem sofra um prejuízo” e a “perda de uma chance por falta de informação”.
Considerando-se patrimonial, a frustração de uma vantagem futura traduz-se no lucro cessante, enquanto
a perda da chance de evitar um dano consiste em dano emergente.571

A teoria passou a ser aplicada à atividade médica como “teoria da perda de uma chance de cura
ou de sobrevivência”. A perda da chance de se obter um resultado favorável no tratamento é que será
o elemento determinante para a imposição do dever de indenizar.572 A questão não é tão simples. Quando
se discute o erro médico, a incerteza não está no dano experimentado, pois ele é nítido, principalmente
se o paciente falecer. “A incerteza está na participação do médico nesse resultado, à medida que, em
princípio, o dano é causado por força da doença, e não pela falha de tratamento”, afirmou a Ministra
Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1254141/PR.573 Embora haja controvérsia, sobretudo no direito
francês, sobre a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance nos casos de erro médico, o STJ
reconheceu a sua adequação, em consonância com a doutrina americana, que sustenta ser a chance
um bem autonomamente considerado, cuja violação pode ensejar indenização pelo seu equivalente
econômico, prescindindo, assim, da sustentação da teoria da causalidade proporcional.

Diante da dificuldade de se apreciar, em determinados casos, o nexo causal entre a conduta do
médico e o dano, aduz Joaquim Ataz López que se deixa de buscar uma causalidade pura, para se adotar
uma causalidade jurídica, que justifique a imputação do dano ao profissional.574 Possuindo o dever de
agir diligentemente e de modo eficaz, a fim de interromper o curso natural da enfermidade, e não o fez,
o médico terá descumprido uma obrigação jurídica, razão pela qual a lesão decorrente de um processo

563 Vide julgados: STJ, Quarta Turma, REsp: 457312 SP 2002/0096132-5, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, de 18.11.2002; STJ, Terceira
Turma, REsp: 10536 RJ 1991/0008177-9, Rel.Min. Dias Trindade, de 21.06.1991; Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sexta Câmara
de Direito Civil, Apel. Cível 139896 SC 2009.013989-6, Rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, de 09.02.2012; Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, Câmara Especial Temporária de Direito Civil, Apel. Cível 211748 SC 2003.021174-8, Rel. Des. Jânio Ma-
chado, de 22.10.2009; Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Nona Câmara Cível,Apel. Cível 70040122343 RS , Rel. Des. Marilene
Bonzanini Bernardi, de 27.04.2011; Tribunal de Justiça de Sergipe, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Maria Aparecida Santos Gama Da
Silva, de 20.06.2011;
564 RESEDÁ, 2009, p. 69.
565 Quanto à divergência acerca da natureza jurídica da perda de uma chance, vide julgados: STJ, Terceira Turma, AgRg no Ag
1132743/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, de 16.06.2009; Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Nona Câmara Cível, Apel. Cível 8.137/2006,
Rel. Des. Roberto de Abreu e Silva, de 23.05.2006; Tribunal Regional Federal, Segunda Região, Apel. Cível 2003.51.10.001761-6 , Rel.
Des. Guilherme Couto, de 05.05.2006; Tribunal de Justiça do Paraná, Apel. Cível 401.466-0, Rel. Des. Ronald Schulman, de
01.06.2007; Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apel. Cível 2008.001.20957, Rel. Des. Custódio Tostes, de 06.08.2008; Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, Apel. Cível 20040111230184, Rel. Des. Jaime Eduardo Oliveira, de 26.07.2007.
566 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 77.
567 PEREIRA, 2001, p. 42.
568 CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 78.
569 RESEDÁ, loc. cit.
570 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 3. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 700.
571 Ibid., loc. cit.
572 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 80.
573 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 1.254.141/PR. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. Brasília,
DF, 4 dez. 2012. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 20 fev. 2013. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Do-
cumento.asp?sSeq=1199921&sReg=201100789394&sData=20130220&formato=PDF>. Acesso em: 15 jul. 2013.
574 ATAZ LÓPEZ, Joaquin. Los médicos y la responsabilidad civil. Madrid: Montecorvo, 1985, p. 343
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natural lhe será imputável.575

A atividade do médico, a rigor, não é a causa da doença ou da morte do paciente, mas sua conduta
desidiosa pode impedir a possibilidade de cura. Segundo Cavalieri Filho, somente nesse caso haveria a
aplicação da teoria da perda de uma chance, e não se o erro médico for a própria origem do fato de que
decorreu o evento danoso.576 Por esse raciocínio, a teoria da “perda de uma chance de cura ou de
sobrevivência” não poderia ser invocada em se tratando de cirurgia plástica estética, tendo em vista
que o paciente, nesse caso, não visa à cura, mas à realização de um resultado assumido pelo profissio-
nal.

Todavia, a perda de uma chance tradicional, em seu sentido genérico, é, sim, aplicável a essa
especialidade médica. Não se aplica a teoria de forma restrita, mas de modo amplo, possibilitando a
análise abrangente de situações em que o insucesso da cirurgia embelezadora possa frustrar oportunidades
reais de uma melhor situação futura, bem ainda a responsabilização pelo dano decorrente da violação
do dever de informar.

A primeira modalidade da perda de uma chance- a frustração da chance de obter uma vantagem
futura-, pode se concretizar, por exemplo, na hipótese de cirurgia estética mal sucedida, da qual resultam
danos físicos e estéticos ao paciente, causando-lhe a perda de certas oportunidades no âmbito profissional
ou negocial, quando o perfil estético for elemento indispensável para que o sujeito logre êxito, como é
o caso dos modelos e, por vezes, dos atores.

A perda de uma chance decorrente da falta ou da inadequada informação também é aplicável à
cirurgia embelezadora. Essa subcategoria da perda de uma chance se verifica quando o indivíduo sofre
um dano por não ter adotado a melhor decisão, devido à omissão do sujeito que tinha o dever de informar
e aconselhar.577 O dever de informar, segundo Noronha, surge em diversas situações, principalmente
nas relações negociais578. Na relação médico-paciente, o dever de informar, mais do que uma obrigação,
é derivação da cláusula geral de boa-fé e essencial para a obtenção do consentimento esclarecido do
paciente, sem o qual não pode ser submetido a procedimentos cirúrgicos nessa natureza. O direito à
informação correta, precisa, clara e ostensiva sobre os serviços, inclusive sobre os riscos que apresentam
à saúde e segurança, é direito básico do consumidor. Detalhes sobre as chances de sucesso e os riscos
dos procedimentos disponíveis devem ser expostos ao paciente, para que escolha, de modo consciente,
se deseja se submeter à intervenção.

5.4 A NECESSÁRIA E EFETIVA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

Após o estudo da responsabilidade do médico em cirurgia plástica estética, da natureza da obrigação
por ele assumida e das faces do dano causado ao paciente em função do erro ou do inadimplemento
contratual, faz-se mister analisar criticamente as disposições legais, os posicionamentos jurisprudenciais
e doutrinários acerca do tema, com o fito de apresentar instrumentos de efetivação dos direitos dos con-
sumidores lesados, para a proteção dos seus interesses- exame que figura como proposta central deste
trabalho.

5.4.1 OS PRAZOS PRESCRICIONAIS

O Código Civil de 2002 prevê, em seu art. 206, § 3º, V, o prazo prescricional de três anos para
propor demandas de reparação civil. O termo inicial de contagem do lapso temporal deve ser o momento
em que o dano se tornar conhecido, tendo em vista que os malefícios à saúde nem sempre são perceptíveis
de imediato.579 Se tratar de responsabilidade civil ex delicto, o prazo prescricional começa a fluir a partir
da data do trânsito em julgado da sentença condenatória. Se a demanda, todavia, for proposta contra
a Administração Pública- nas hipóteses em que o atendimento ou intervenção cirúrgica for realizado em
estabelecimentos da rede pública de saúde-, a prescrição ocorre em cinco anos, conforme disposto no
art. 1º, do Decreto 20.910, de 1932.580

Se o dano resultante do ato ilícito se configurar como fato do produto ou do serviço, isto é, como
acidente de consumo, o prazo prescricional aplicável será o previsto no Código de Defesa do Consumidor.

575 VIbid., loc. cit.
576 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 81.
577 NORONHA, Fernando. Responsabilidade por Perdas de Chances. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 23, p. 28-46, 2005, p. 44.
578 Ibid., p. 45
579 KFOURI NETO, 2003,p. 133.
580 Ibid., loc. cit.
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Conforme seu art. 27, prescreve “em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato
do produto ou do serviço”, contados “a partir do conhecimento do fato e de sua autoria”. Essa norma
prevalece em relação ao disposto no diploma civil, pois o CDC, apesar de posterior, “é lei especial em
relação ao Código Civil, e pelo princípio da especialidade a lei geral não derroga a especial.”581 Ademais,
a norma consumerista somente se aplica quando configurada a relação de consumo; do contrário, aplica-
se o Código civil.

Consoante já examinado no primeiro capítulo, a relação travada entre médico e paciente em
cirurgia estética, desde que remunerada, consiste em relação de consumo, porquanto restam caracterizados
os requisitos exigidos para a sua configuração, relativos aos sujeitos e à atividade desenvolvida. Assim,
o prazo prescricional a ser aplicado em caso de lesões provocadas pelo médico é o de cinco anos,
estabelecido no código protetivo do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
no sentido da aplicação do CDC aos serviços médicos, inclusive quanto ao prazo prescricional quinquenal,
não havendo que se falar, para os casos posteriores à vigência do CDC, no prazo de três anos para a
relação médico- paciente firmada mediante remuneração.582

5.4.2 A SOLIDARIEDADE PASSIVA NA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR

Para além da discussão acerca da responsabilidade subjetiva ou objetiva dos hospitais pelo dano
médico, é de grande relevância o reconhecimento da responsabilidade solidária entre o estabelecimento
e o profissional para a efetiva proteção dos interesses do paciente lesado que figura como consumidor.
O cerne da questão é saber até que ponto o tipo de relação firmada entre médico e o estabelecimento
é imprescindível para determinar a responsabilidade solidária entre ambos. Em função da vulnerabilidade
do consumidor, ampla deve ser a possibilidade de solidarização da responsabilidade pelo dano médico,
visto que lhe importa a efetiva reparação e compensação dos prejuízos sofridos, e não uma condenação
que não ultrapasse a formalidade da sentença.

Conforme analisado em capítulo anterior, é assente na doutrina e na jurisprudência que, havendo
erro médico e sendo o profissional empregado ou preposto do estabelecimento hospitalar, ambos
respondem solidariamente em função dos prejuízos sofridos pelo paciente. Aplica-se, nessa hipótese,
a Súmula nº 341 do STF, segundo a qual “é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo
do empregado ou preposto”. Assim, não afastada a culpa do médico, responderá o hospital solidariamente
com aquele. O fato exclusivamente de terceiro, previsto nos artigos 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II do CDC,
não é aplicável ao caso, tendo em vista que o vínculo existente entre médico e hospital promove a
absorção da atividade do profissional pela empresa, de modo que o estabelecimento não poderia se
eximir de responsabilidade pelo fato do serviço prestado pelo médico. Assim, é plena a incidência do
art. 932, III, do Código Civil583, bem ainda o art. 34, do CDC.584

O hospital deve responder pelos atos do seu pessoal, dos médicos que o administram e que sejam
seus empregados.585 Todavia, segundo Ruy Rosado de Aguiar Jr., em consonância com o posicionamento
majoritário da doutrina e jurisprudência586, a casa de saúde não responderia pelos atos do médico que
somente utiliza de sua infra- estrutura para o internamento e tratamento de seus pacientes particulares.587

Quanto aos médicos que compõem o seu quadro clínico sem, no entanto, serem assalariados, haveria
a necessidade de questionar se o paciente foi ao hospital e lá foi atendido por algum dos médicos
disponíveis ou se procurou diretamente o profissional, que o encaminhou ao nosocômio. No primeiro
caso, “responde o hospital pelo ato culposo do médico, em solidariedade com este”, ainda que não seja
empregado, pois a norma do art. 932, III, do Código Civil, também inclui aquelas situações em que
determinada pessoa jurídica utiliza os serviços prestados por outra por intermédio de uma relação em

581 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 521.
582 Vide julgados: STJ, Terceira Turma, REsp 841.051, Rel. Min. Nancy Andrighi, de 18.12.2009; STJ, Terceira Turma, AgRg no Ag
1229919/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, de 15.04.2010; STJ, Quarta Turma, REsp 704.272/SP, Rel. Min. Honildo Amaral De Mello Castro
(Desembargador convocado do TJ/AP), de 18.05.2010; STJ, Terceira Turma, REsp 731078/SP, Rel. Ministro Castro Filho, de
13.12.2005.
583 “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
II - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão
dele;”
584 “Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autôno-
mos.”
585 AGUIAR JUNIOR, 1995, p. 132-133.
586 Vide 3.2.3.
587 AGUIAR JUNIOR, loc. cit.
588 Ibid., loc. cit.
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que haja subordinação, malgrado não exista uma relação de emprego.588 “É o caso do hospital que para
seu funcionamento necessita do serviço do médico, o qual por sua vez, fica subordinado, como membro
do corpo clínico, aos regulamentos da instituição”, leciona Aguiar Jr.589 Na segunda hipótese, o hospital
responderia “apenas pela má prestação dos serviços hospitalares que lhe são afetos”, não pela culpa do
profissional, pois, nesse caso, o contrato seria firmado entre o paciente e o médico.590

Não se compartilha, nesse trabalho, do entendimento perfilhado pelo ministro no que tange à
ausência de responsabilidade do hospital na circunstância em que o médico não seja seu empregado
ou preposto ou que o paciente tenha buscado diretamente o profissional. Nesses casos, ainda assim,
o hospital poderá ser demandado para responder solidariamente com o médico.591 Afinal, seja como
empregado do estabelecimento, seja utilizando-se apenas de suas instalações, o profissional fornece
os seus serviços especializados no hospital, sendo todos beneficiados com a atividade desenvolvida,
razão pela qual estão incluídos na mesma cadeia de fornecimento de serviços médico- hospitalares.

Somando-se, ainda, a atuação de terceirizados e dos planos/seguros de saúde, forma-se uma
complexa rede de fornecimento, na qual todos são solidariamente responsáveis. Em face do consumidor,
a responsabilidade da operadora de saúde, do estabelecimento hospitalar e do médico é concorrente e,
entre eles, cada um responde no limite de sua culpa, assevera Kfouri Neto.592 Nada mais lógico diante
da vulnerabilidade do consumidor, que sequer conseguiria delimitar a atuação de cada integrante dessa
cadeia, a sua contribuição para a ocorrência do dano e a natureza da relação existente entre o médico
e o hospital. Ademais, por vezes, nesse vínculo, é forjada uma locação das instalações do nosocômio,
ou uma espécie de terceirização, por meio da “pejotização” da atividade do médico, com o fito de se
eximir, inclusive, da responsabilidade pelos atos de seus empregados.

Interessante fundamentação foi exposta pela Quarta Turma Cível, do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, no julgamento da Apelação Cível nº 52.276/99, em que foi reconhecida a responsabilidade
solidária do hospital, até mesmo quando não existir relação de emprego entre este e o profissional, pois
“a relação de preposição de que cuida o art. 932, III, CC é perfeitamente suscetível de interpretação
lato sensu”, sendo suficiente a “satisfação do interesse econômico do preponente, na ação do preposto.”593

Desse modo, mostra-se inafastável a incidência da Súmula nº 341, do STF e, por conseguinte, a
legitimidade passiva do hospital. Ademais, o estabelecimento hospitalar, é fornecedor de equipamentos,
medicamentos e serviços ao consumidor, mediante remuneração, conforme a delimitado no art. 3º do
CDC. Assim, a conta paga pelo cliente inclui o fornecimento de todos esses itens que, nos termos do art.
14, caput, do CDC, impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos causados ao consumidor por
defeitos relativos à prestação dos serviços, ao fornecimento de pessoal, material e equipamentos.

Aliás, segundo o julgado, quando o médico realiza a cirurgia nas dependências do hospital, também
se evidencia o interesse econômico deste, pois lucra com a atividade desenvolvida pelo profissional,
ainda que sob a roupagem de contrato de locação. Por fim, ressaltou-se que “o médico não atua sozinho.
Toda cirurgia envolve equipe médica e auxiliar, medicamentos, equipamentos, aparelhos, serviços que,
fornecidos pelo hospital, fixam a responsabilidade deste.”594 Portanto, o fato de a lesão haver decorrido
exclusivamente da atuação do médico, sem qualquer participação direta do hospital, não possui o condão
de afastar a responsabilidade do hospital, mesmo que inexista o vínculo empregatício ou de preposição
entre eles.

Além da responsabilidade solidária do estabelecimento hospitalar, há de ser analisada a atuação
dos demais componentes da equipe médica que possa ensejar eventual responsabilidade pelos prejuízos

589 Ibid., loc. cit.
590 Ibid., loc. cit.
591 Persiste a responsabilidade do hospital quando não houver vínculo empregatício com o médico que utiliza de seus aparatos para as
atividades profissionais. Cf. GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 275; VENOSA, 2006, p. 129; NADER, 2010, p. 409.
592 KFOURI NETO, 2010, p. 121.
593 BRASIL, 2001.
594 BRASIL, 2001.
595 “Art. 7°. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil
seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como
dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas
de consumo.”
“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e
nas seções anteriores.
§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas
seções anteriores.”
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causados ao paciente. Com espeque nos artigos 7º e 25, do CDC595, existe solidariedade passiva entre
todos os que derem causa ao dano. Se a lesão decorreu de erro conjunto da equipe médica e dos
auxiliares, não sendo possível distinguir a contribuição de cada um para o evento danoso, responderão
solidariamente.596

Assim, o consumidor lesado poderá exigir a reparação do dano a qualquer dos indivíduos responsáveis,
tendo em vista que, havendo pluralidade de devedores, responde cada um pela dívida inteira. O “credor
pode exigir dos devedores individualmente considerados não só o pagamento da totalidade da dívida
comum, mas também, que cada qual, ou alguns deles, concorra parcialmente para saldá-la”, leciona o
ilustre Orlando Gomes.597 Embora se trate de lição no campo do Direito das Obrigações, tal premissa se
aplica às relações de consumo, de modo que o consumidor lesado poderá exigir a reparação integral
dos danos de qualquer dos responsáveis, à sua escolha, ou de todos, na parte que lhe couber, facili-
tando-se, assim, a satisfação dos seus interesses.

5.4.3 O ÔNUS DA PROVA

O médico, ao agir com culpa, profissional ou não, e independentemente da gravidade, deverá ser
responsabilizado pelos danos que causar. Todavia, a imposição do dever de indenizar somente ocorrerá
se a culpa for devidamente provada, lecionam Mazeaud e Tunc.598 É entorno desse aspecto que gira a
maior complexidade dos casos de responsabilização por erro médico, motivo pelo qual se discutiu a
natureza da obrigação assumida pelo profissional da Medicina.

Em se tratando de obrigações de meio, a demonstração da culpa cumpre ser realizada pelo
demandante. Por outro lado, quando o profissional assume uma obrigação de resultado e esta não é
adimplida, compete àquele provar a ausência de negligência, imprudência e imperícia, ou, ainda, a
ocorrência de alguma causa excludente de responsabilidade. Conforme estudado no capítulo anterior,
em se tratando de cirurgia plástica estética, o médico assume uma obrigação de resultado e, como con-
sequência, surge a presunção de culpa do profissional e se inverte o ônus da prova.599 Assim, ante o
insucesso da cirurgia embelezadora, ao paciente lesado cabe demonstrar a ocorrência de evento lesivo
ou que o resultado prometido não foi alcançado, enquanto ao profissional compete provar que sua
conduta não deu causa ao dano, ou que o resultado pretendido não se realizou por fatores adversos,
imprevisíveis, que escapam às forças do homem e à arte da médica.

Não obstante seja pacífico entre os tribunais que a cirurgia estética configura obrigação de resultado,
tal entendimento, como visto, encontra resistência por parte de alguns autores, que insistem em afirmar
que essa especialidade encontra-se sujeita às mesmas regras e intempéries da cirurgia geral, não
havendo motivo para tratar com maior rigor a responsabilidade do médico em cirurgia embelezadora.
Todavia, os fundamentos através dos quais visam sustentar a divergência não são suficientes para afastar
a presunção de culpa, visto que “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova” é direito básico do consumidor, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.600 Assim, independente
da análise da natureza da obrigação assumida pelo médico em cirurgia estética, o paciente, havendo
remunerado o profissional pelo serviço, é considerado consumidor, nos parâmetros da legislação protetiva,
e, como tal, possui o direito ope judicis à inversão probatória, se o juiz considerar verossímil a alegação
ou quando o consumidor for hipossuficiente. Este critério legal, todavia, é de certo modo restritivo,
havendo de ser ampliado para alcançar a plenitude da vulnerabilidade do consumidor, abrangendo os
aspectos cognoscitivo, intelectual, biopsíquico, cultural, sócio- político e jurídico, não se restringindo à

596 KFOURI NETO, 2010, p. 110.
597 GOMES, Orlando. Obrigações. 17. ed., revista, atualizada e aumentada, de acordo com o Código Civil de 2002, por Edvaldo Brito.
Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 75.
598 MAZEAUD, Henri et Léon; TUNC, André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual. Buenos Aires:
Ejea, 1977, p. 160 et seq.
599 Ao discorrer acerca da presunção de culpa e inversão do ônus da prova, Dias já admitia a sua possibilidade, em determinadas situa-
ções, quando o prejudicado tivesse dificuldade para comprovar a existência de culpa do ofensor: “Sem dúvida nenhuma, o que se veri-
fica em matéria de responsabilidade, é o progressivo abandono da regra actori incumbit probatio, no seu sentido absoluto, em favor da
fórmula de que a prova incumbe a quem alega contra a normalidade, que é válida tanto na apuração de culpa como para a verificação
da causalidade. À noção de normalidade se juntam, aperfeiçoando a fórmula, as de probabilidade e de verossimilhança que, uma vez
que se apresentem em grau relevante, justificam a criação das presunções de culpa.” DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 4.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960. t. 1, p. 115.
600 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério
do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”
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precariedade econômica.601

Com efeito, diversas são as circunstâncias que revelam a vulnerabilidade do paciente, ensejando
uma maior proteção de seus direitos. Essa vulnerabilidade ultrapassa o momento de execução contratual,
sendo expressiva também durante a defesa de seus interesses em litígio judicial. Já “faz parte da
tradição e do espírito dos brasileiros não acreditar em ações indenizatórias, suas vítimas não se sentem
suficientemente seguras para movimentar a máquina judiciária pedindo o ressarcimento dos danos
sofridos”, assevera Teresa Ancona Lopez.602 Assim, torna-se imperiosa a facilitação de sua defesa,
inclusive por meio da inversão do ônus da prova, conferindo equilíbrio à relação contratual, visto que,
muitas vezes, torna-se impossível ao paciente provar a culpa do médico.

A dificuldade do paciente em provar a existência da culpa do profissional existe, sobretudo, em
sua falta de conhecimentos específicos na área, de modo que não possui condições para avaliar causa
e efeito, pois sequer entende os procedimentos e o significado dos termos técnicos.603 Somada à
vulnerabilidade cognoscitiva, tem-se, ainda o fato de o atendimento e a cirurgia serem realizados em
ambientes reservados; o silêncio dos demais médicos e auxiliares que participaram do procedimento;
e o corporativismo que existe entre os médicos, o que dificulta a lisura da prova pericial.604 Nesse
sentido, assevera o ministro Ruy Rosado de Aguiar Jr. que a “perícia é imprescindível, na maioria das
vezes, e sempre efetuada por quem é colega do imputado causador do dano, o que dificulta e, na
maioria das vezes, impede a isenção e a imparcialidade”,605 A categoria médica é bastante unida entorno
dos interesses da classe, motivo pelo qual dificilmente produziriam uma prova a favor do paciente e
em prejuízo do profissional, numa espécie de “conspiração do silêncio” ou “confraternização profissio-
nal.”606

Interessante notar a importância da aplicação da Teoria da Carga Probatória Dinâmica em casos
de provas mais complexas, como o que se apresenta. O dinamismo na distribuição do ônus da prova
é amplamente utilizado na Argentina, onde predomina o entendimento que “em determinadas
circunstâncias, se produz uma transferência da carga probatória ao profissional, em razão de encon-
trar-se em melhores condições de cumprir tal dever”, afirma Luis Andorno607. Essa teoria se baseia na
obrigação que têm as partes de levar ao juiz o maior volume de informações necessárias à solução da
lide, cumprindo o seu dever de boa-fé. Cada uma, entretanto, encontra-se obrigada a demonstrar os
elementos que estejam ao seu alcance. Nas relações firmadas entre médico e paciente, “é normalmente
o médico quem dispõe de maior número e de melhores dados sobre o fato, daí o seu dever processual
de levá-los ao processo, fazendo a prova da correção do seu comportamento.”608

Recaindo sobre o cirurgião o ônus de provar que não agiu com culpa, apenas se exige dele que
demonstre haver feito o correto diagnóstico, que indicou a medicação adequada, que empregou os
conhecimentos e técnicas indicados às circunstâncias, ou seja, que agiu com as cautelas devidas.609

Já o paciente limita-se ao dever de provar “que não lhe foram prestados os melhores cuidados possíveis,
nisto consistindo o incumprimento do contrato” o que não se confunde com a demonstração de um
erro de técnica profissional, recorrendo-se às leis Medicina, ou com a verificação de que o médico,
naquelas circunstâncias, poderia ter agido de outra forma. “A prova de que estas circunstâncias não
se verificaram, estará o médico em melhores condições de a fazer. Parece pois justo impor-lhe esse
ônus.”610

No caso da cirurgia estética, essa regra dever ser adaptada, visto que o profissional assume uma
obrigação de resultado, cabendo “ao autor da ação demonstrar o descumprimento do contrato por
parte do prestador dos serviços médicos, mediante a prova de que o objetivo proposto não foi
alcançado”611, enquanto ao médico não bastará a prova de que agiu diligentemente para que se exima

601 Segundo José Geraldo Brito Filomeno, por “vulnerabilidade, há de se entender a fragilidade dos consumidores, em face dos fornece-
dores, quer no que diz respeito ao aspecto econômico e de poder aquisitivo, quer no que diz respeito às chamadas informações disponi-
bilizadas pelo próprio fornecedor ou ainda técnica.” Cf. FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. São Paulo:
Atlas, 2005, p. 12-13.
602 MAGALHÃES, 1984, p. 310.
603 AGUIAR JUNIOR, 1995, p. 38.
604 Ibid., loc. cit.
605 Ibid., loc. cit.
606 MAGALHÃES, 1984, p. 310.
607 ANDORNO, 1993, p. 224.
608 AGUIAR JUNIOR, 1995, p. 38.
609 ANDORNO, op. cit., p. 233.
610 DIAS, Jorge Figueiredo; MONTEIRO, Jorge Sinde. Responsabilidade médica em Portugal. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 289, p.
53-76, jan./mar. 1985, p. 53.
611 AGUIAR JUNIOR, op. cit., p. 38-39.
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de responsabilidade.
Cumpre notar que, no deslinde do feito, o juiz deve lançar mão de todos os meios de prova válidos

e disponíveis, inclusive o depoimento de testemunhas; todos os registros, dentre eles prontuários e
exames, que estejam no consultório ou no hospital; laudos; e principalmente as perícias técnicas.612 Em
regra, todas as provas, inclusive a pericial, têm valor relativo. Embora tenha caráter técnico- científico,
o laudo pericial pode conter defeitos e inexatidões, podendo o juiz desprezá-lo, segundo o princípio da
livre convicção, se assim considerar adequado.613 Quanto ao prontuário, é dever do médico elaborá-lo
e direito do paciente a ele ter acesso.614 A sua exibição em juízo, se necessária para solucionar a causa,
é plenamente possível e, se o profissional se recusar ilegitimamente, poderá o juiz considerar verdadeiros
os fatos que estariam sujeitos à prova, segundo a regra dos artigos 355 e 359, do Código de Processo
Civil.615

O excessivo tecnicismo na análise das provas torna rigoroso o exame da culpa médica, reduzindo
a possibilidade de ressarcimento do dano. Para que a reparação das lesões resultantes de erro médico
se tornem mais frequentes no Brasil, “é mister que nossos juízes e tribunais amenizem as exigências
para a aferição da culpa- e verificação do nexo de causalidade”, sugere Kfouri Neto.616 Não raro os
magistrados negam o pleito do paciente lesado por não haver sido a culpa suficientemente demonstrada,
mesmo sendo verificado o nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o dano.617 “O julgador
deve ampliar seus limites ao examinar o conjunto probatório”, analisar as provas periciais e estudar os
fatos que lhe são postos de modo singelo, eliminando o excessivo rigor técnico da prova.618

5.4.4 A INDENIZAÇÃO

O termo “indenização” é usado genericamente para definir a reparação do dano causado à vítima,
de forma integral e, preferencialmente, restabelecendo o status quo ante. Quando, todavia, não for
possível restaurar o estado anterior ao ato ilícito por meio de uma reposição natural, a indenização
monetária será uma forma de compensação619, como ocorre, por exemplo, no caso de danos morais.
Embora seja possível distinguir indenização, de ressarcimento e compensação, ou reparação, a Constituição
Federal, ao assegurar a indenização por danos morais e materiais, utilizou o termo como gênero, do
qual os demais seriam espécies, conforme se depreende do seu art. 5º, V e X.620

A imposição do dever de indenizar reflete as funções da reparação civil, quais sejam a compensação
do dano causado à vítima, a punição do ofensor e a desmotivação social à prática da conduta lesiva.621

A função compensatória é o objetivo primordial da responsabilidade civil, tendo em vista que se pretende,
por meio dela, garantir que à vítima seja devolvido o estado anterior das coisas e, sendo impossível,
que haja o ressarcimento pelo equivalente ou que lhe sejam compensados os danos insuscetíveis de
redução pecuniária.622 Em segundo plano, mas também importante, a função punitiva do agressor visa
sancioná-lo pela desídia, induzindo- o a não mais proceder desse modo e, consequentemente, assumindo
caráter socioeducativo, para permitir o restabelecimento da segurança e equilíbrio almejados pelo sistema
jurídico.623

Quanto às espécies de dano indenizáveis, a obrigação de reparar qualquer delas não exclui as

612 AGUIAR JUNIOR, 1995, p. 38.
613 LOPES, João Batista. Manual das provas no processo civil. Campinas: Kennedy, 1974, p. 59.
614 Segundo o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:
“Art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.”
“Art. 88. Negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar expli-
cações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.”
“Art. 89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou
para a sua própria defesa.
§ 1º Quando requisitado judicialmente o prontuário será disponibilizado ao perito médico nomeado pelo juiz.”
615 AGUIAR JUNIOR, loc. cit.
616 KFOURI NETO, 2003, p. 86.
617 MAGALHÃES, 1984, p. 309-331.
618 KFOURI NETO, loc. cit.
619 GONÇALVES, 2007, p. 588.
620 Segundo Carlos Roberto Gonçalves: “Ressarcimento é o pagamento de todo o prejuízo material sofrido, abrangendo o dano emer-
gente e os lucros cessantes, o principal e os acréscimos que lhe adviriam com o tempo e com o emprego da coisa. Reparação é a com-
pensação pelo dano moral, a fim de minorar a dor sofrida pela vítima. E a indenização é reservada para a compensação do dano
decorrente de ato ilícito do Estado, lesivo ao particular, como ocorre nas desapropriações.” Cf. Ibid., p. 592.
621 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 65.
622 Ibid., loc. cit.
623 Ibid., p. 66.
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demais, haja vista que “um único fato pode gerar diversas consequências lesivas, tanto no patrimônio
materializado do indivíduo quanto na sua esfera extrapatrimonial de interesses”, lecionam Gagliano e
Pamplona Filho.624 A controvérsia jurisprudencial de outrora foi suplantada pelas súmulas 37 e 387, do
Superior Tribunal de Justiça, que permitem a acumulação das indenizações impostas em função dos
danos materiais, morais e estéticos, ainda que oriundos do mesmo fato, sem, no entanto, constituir bis
in idem. Conquanto possam derivar do mesmo evento, esses tipos de dano são realidades distintas, au-
tonomamente indenizáveis.

Para a fixação do quantum indenizatório, critérios diversos dever ser utilizados, conforme a espécie
do dano. Consoante já afirmado, a indenização por dano material é valorada segundo o art. 402 do CC,
abrangendo o que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. O dano emergente
pode ser aferido por simples operação matemática, em que se calcula a redução do valor economicamente
mensurável.625 Já os lucros cessantes são examinados à luz do princípio da razoabilidade e partindo-se
de uma situação fática concreta, não de parâmetros imaginários, questionando se o que foi pleiteado
a título de lucros cessantes seria ou não consequência esperável no desenrolar normal dos fatos.626

Os danos morais e estéticos também serão analisados sob a ótica da razoabilidade, que guiará o
magistrado no arbitramento da indenização, atentando para a repercussão do dano, a intensidade e
duração do sofrimento sofrido pela vítima, a possibilidade econômica do ofensor e demais circunstâncias
que verificar.627 Quanto à lesão estética, especificamente, o juiz deve considerar, ainda, a extensão do
dano, a sua localização, a possibilidade de correção total ou parcial, as características pessoais da vítima,
o nível de importância que o perfil estético desempenha em suas relações sociais e laborais, bem como
as restrições pessoais a que se submeteu em função do dano.628

Nesse particular, deve-se ressaltar que o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, viabiliza o
abrandamento da indenização pelo juiz, caso se verifique a “excessiva desproporção entre a gravidade
da culpa e o dano.” Ao que parece, a extensão do dano deixou de ser o único critério legal determinante
para a fixação do quantum indenizatório.629 Possibilitar a redução desse montante proporcionalmente
à gravidade da culpa do ofensor implica em desconsiderar o sofrimento da vítima, revelando uma
preocupação muito maior com o autor do dano.630 Essa norma, “posto possa se afigurar justa em
determinado caso concreto, rompe definitivamente com o princípio de ressarcimento integral da vítima.”631

Saliente-se, ainda, que o ilícito pode ensejar a responsabilidade objetiva, caso em que a norma do art.
944 se torna questionável, afinal, não haveria sentido em dispensar a análise da culpa para reconhecer
a responsabilidade e invocá-la para beneficiar o causador do dano no momento de fixação da indenização.632

Portanto, o referido dispositivo deve ser utilizado com cautela, atentando-se para a natureza da
responsabilidade e levando-se em conta todas as circunstâncias capazes de influenciar na “valoração”
do dano.

Além da típica indenização pecuniária, no caso de lesão decorrente de erro ou inadimplemento
contratual em cirurgia plástica estética, ao médico poderá ser imposta a obrigação de realizar novo
procedimento com vistas a reparar o dano físico ou promover o resultado anteriormente prometido, de
cunho embelezador. Todavia, deve-se possibilitar ao consumidor lesado que a nova cirurgia seja executada
por outro profissional, de sua escolha, a ser custeada pelo causador do dano. Na hipótese de ser incorrigível,
além de se exigir a devolução do valor pago pelo procedimento e a reparação das demais lesões, impõe-
se-lhe a compensação em pecúnia pelos prejuízos morais e estéticos que causou, considerando todos
os efeitos que possam gerar no psicológico do paciente, bem como em sua vida social e profissional.

Vale relembrar que as denominadas cláusulas de não indenizar, ocasionalmente previstas em
contratos de prestação de serviços médicos, especialmente em cirurgias, não possuem o condão de
afastar o dever do médico de reparar o dano por ele causado, consequente ao reconhecimento de sua
responsabilidade. Como dito anteriormente, não é possível, por meio desse instrumento, afastar a

624 Ibid., p. 125.
625 RESEDÁ, 2009, p. 67
626 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 75.
627 Ibid., p. 98.
628 KFOURI NETO, 2003, p. 108-109.
629 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 177
630 Correspondente ao parágrafo único do art. 946, do Anteprojeto do Código Civil. Cf. CHAVES, 1995, p. 57-64.
631 GAGLIANO, Pablo Stolze. A responsabilidade extracontratual no novo Código civil e o surpreendente tratamento da atividade de
risco. Repertório IOB de Jurisprudência, São Paulo, n. 19, p. 528-533, out. 2002, p. 529.
632 GAGLIANO, 2002, p. 529.
633 Id.; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 168.
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aplicação de preceitos de ordem pública e a noção de equilíbrio contratual.633 Tais cláusulas são nulas
de pleno direito, na medida em que visam exonerar a responsabilidade do fornecedor e implicam, ne-
cessariamente, em renúncia de direitos dos consumidores, sendo, portanto, inaplicáveis.

6 CONSIDERAÇõES FINAIS

A reparação dos danos causados à vítima deve ser o cerne na responsabilidade civil, pois este é
o fundamento de toda sua estrutura. Entretanto, a complexidade que se verifica em determinados casos
promove a visibilidade da análise da culpa do ofensor, ofuscando o sofrimento do indivíduo lesado. Ainda
que os danos sejam expressivos, por vezes, a sua reparação não ocorre, em função do não reconhecimento
de lesões, da ausência de prova da culpa ou da incidência de determinadas causas excludentes de res-
ponsabilidade. Com o intuito de contornar essa problemática no âmbito da cirurgia plástica estética, de
cujo insucesso podem advir diversos danos, dentre eles os prejuízos físico, material, moral e estético,
buscou-se, neste trabalho, realizar um exame crítico do sistema de responsabilidade civil vigente, aplicado
às relações de consumo, com vistas a delimitar mecanismos favoráveis à mais ampla e efetiva proteção
do paciente lesado. Da minuciosa análise desenvolvida, podem ser extraídas as seguintes conclusões:

primeiramente, identificou-se no vínculo formado entre o médico e o paciente, para a execução
de cirurgia embelezadora remunerada, a existência de uma relação de consumo, nos moldes da Lei
8.078/90, tendo em vista que figuram, de um lado, um fornecedor, que presta serviços mediante
remuneração e, de outro lado, um consumidor, destinatário final desses serviços. Portanto, são prerrogativas
do paciente todos os direitos básicos previstos no CDC e a proteção conferida pela CF-88, concebidos
em face da sua vulnerabilidade, dentre eles o direito à vida, saúde, segurança; o direito de informação;
a transparência e boa-fé; a proteção contratual; o direito à prevenção e reparação de danos morais e
materiais; o pleno acesso à justiça e a inversão do ônus da prova; e o foro privilegiado. Embora o Código
de Ética Médica pretenda afastar a relação de consumo do exercício da Medicina, tal não se concretiza,
pois são de ordem pública as normas contidas no CDC. Aceitar o seu afastamento consistiria na negação
da vulnerabilidade do consumidor e, ainda, uma afronta à Política Nacional das Relações de Consumo,
que tem por objetivo, dentre outros, o respeito à saúde e à qualidade de vida do consumidor;

dentre os direitos mencionados, notou-se que o direito à informação ganha maior expressividade
e rigor no âmbito da cirurgia estética, visto que, nesta, o ponto central é o que foi informado ao paciente.
Tal direito corresponde ao dever do fornecedor de prestar informações corretas, precisas, claras e
ostensivas acerca dos produtos e serviços, bem ainda sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança
dos consumidores – informações sem as quais não será possível ao consumidor conceder o seu
consentimento informado. É expressão do princípio da boa-fé objetiva, pautado na lealdade, na correção,
na cooperação, na transparência e na confiança, que devem nortear a relação de consumo e a aplicação
das normas protetivas. Assim, é dever do cirurgião alertar o paciente acerca das reais possibilidades de
se atingir o resultado por ele almejado e dos eventuais efeitos negativos da intervenção, sob pena de
violar o seu dever de informar, suficiente para respaldar a sua responsabilidade pelo insucesso do pro-
cedimento;

quanto à discussão acerca da natureza da obrigação assumida pelo cirurgião em procedimentos
estéticos, perfilha-se do entendimento sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de tra-
tar-se de uma obrigação de resultado, cujo efeito é a presunção de culpa do profissional, invertendo-
se, por conseguinte, o ônus da prova, o que, sem dúvida, promove considerável ampliação da proteção
conferida ao consumidor em juízo. Malgrado existam fortes divergências, outra conclusão não poderia
haver, já que o objetivo precípuo da cirurgia embelezadora é justamente a obtenção de um determinado
resultado, almejado pelo paciente e prometido pelo médico;

seguindo a premissa da vulnerabilidade do consumidor e pretendendo reestabelecer o equilíbrio
na relação de consumo, o CDC prevê a responsabilidade de natureza objetiva para o fornecedor, tanto
pelo vício, quanto pelo fato do produto ou serviço. Quanto aos profissionais liberais, a exemplo dos
médicos, a regra foi excepcionada, admitindo-se para estes a responsabilização mediante culpa, em
função da relação de confiança que se estabelece entre eles e seus clientes, o que atenua consideravelmente
a desigualdade que impera em outros contratos de consumo. Portanto, na relação médico- paciente,
mesmo sob a proteção do CDC, existem dificuldades para a reparação dos danos sofridos pelo consumidor,
haja vista ser necessária a análise de culpa do profissional;

conquanto seja mais eficiente na busca pela reparação dos danos causados ao paciente considerar
que a obrigação de resultado assumida pelo profissional liberal induz responsabilidade objetiva, conforme
sustentado por parcela da doutrina, em sentido contrário ao posicionamento dos tribunais pátrios, não
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se perfilha de tal argumento neste trabalho, tendo em vista que:

a norma protetiva não diferencia a responsabilidade do profissional liberal que exerce atividade de meio daquele que
assume obrigação de resultado;

a obrigação de resultado apenas determina a inversão da carga probatória, em face da presunção de culpa, e esta,
por si só, não é capaz de tornar objetiva a responsabilidade do profissional liberal, tratando-se apenas de questão
afeita ao processo;

a objetivação da responsabilidade do profissional liberal, ou ainda a assunção da responsabilidade pressuposta,
demandaria uma revolução nas bases da responsabilidade civil, o que se revela prematuro hodiernamente. Tal
não se afigura como proposta desta pesquisa. Portanto, diante do estágio atual da responsabilidade civil, defende-
se a responsabilidade subjetiva do profissional liberal, independentemente da natureza da obrigação por ele
assumida ser de meio ou de resultado. Entende-se, todavia, que o rigor técnico na aferição da culpa profissional
deve ser amenizado, buscando eliminar a complexidade do caso apresentado, para que se possa ampliar a proteção
do consumidor lesado;

registre-se que ao cirurgião é legítimo demonstrar a existência de causas excludentes de
responsabilidade. Dentre elas, maior atenção foi conferida à culpa exclusiva da vítima, ao caso fortuito
e à força maior. Nos casos de culpa concorrente, concluiu-se que poderá haver repartição de responsabilidade,
na proporção de culpa respectiva, amenizando a indenização imposta ao fornecedor. Afinal, não seria
compatível com o princípio da boa-fé exigir do médico a reparação integral do dano se o paciente também
contribuiu para sua constituição. Quanto ao caso fortuito e à força maior, embora não constem na norma
protetiva, concluiu-se pela sua aplicação à atividade médica. Revelam-se quando o profissional, apesar
de ter agido diligentemente, não obtém o resultado prometido, devido à alguma característica peculiar
do paciente impossível de ser detectada. Ressalva-se, porém, que é dever do médico avaliar os riscos
da intervenção cirúrgica, razão pela qual não poderá se eximir de responsabilidade se o dano for inevitável,
mas previsível em face do atual estágio da Medicina e, ainda assim, optar por realizar o procedimento;

notou-se que, apesar de consistir em responsabilidade contratual, a reparação pelo insucesso da
cirurgia estética remunerada subsiste ainda que tenha sido firmada cláusula exonerativa da obrigação
de indenizar. Isto porque a pacta sunt servanda é limitada em face do princípio da solidariedade social;
do dever do médico de se recusar a executar procedimento que saiba ser desaconselhável em função
dos riscos; e, principalmente, por se tratar de cláusula abusiva, nula de pleno direito, conforme disposto
no CDC, cujas normas são imperativas e inafastáveis pela vontade das partes, servindo como instrumento
jurídico de promoção do equilíbrio contratual e de restabelecimento das expectativas do consumidor,
de modo a compensar a sua vulnerabilidade fática.

após o estudo das peculiaridades da responsabilidade civil do médico pelo insucesso da cirurgia
embelezadora, adentrou-se no objetivo principal deste estudo, consistente na investigação do atual
sistema de responsabilidade civil para identificar instrumentos que permitam a ampla e efetiva reparação
dos danos causados ao consumidor. Importante aliado na defesa do paciente é a inversão do ônus de
provar a culpa, pois ao consumidor caberá tão somente demonstrar a existência do dano e do nexo de
causalidade. Esse instrumento confere equilíbrio à relação, na medida em que, por vezes, torna-se
impossível ao paciente provar a culpa do profissional, tanto pelo desconhecimento da técnica aplicada,
quanto pela falta de perícias conclusivas- fato que impede a identificação de erros, mesmo quando
grosseiros, em razão do corporativismo existente entre médicos. Despiciendo, pois, é o exame pelo
magistrado dos critérios previstos no CDC para a concessão do benefício da inversão da carga proba-
tória;

a esse mecanismo devem ser somados outros instrumentos previstos no ordenamento jurídico,
de modo a suplantar as intempéries enfrentadas até a efetiva satisfação do consumidor. Como relevante
meio para atingir esse desiderato, tem-se a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, contados a
partir do conhecimento do fato e de sua autoria, conforme previsto no CDC, afastando-se o prazo de
três anos do Código Civil;

restou evidente, ainda, a importância de se reconhecer a responsabilidade solidária entre todos
os componentes da cadeia de fornecimento de serviços médico- hospitalares – o cirurgião, o hospital,
o plano de saúde e, eventualmente, a equipe médica- para a satisfação dos interesses do paciente.
Neste aspecto, cumpre fazer algumas considerações:

notou-se que o cerne da questão é saber até que ponto o tipo de relação firmada entre médico e hospital é relevante
para determinar a responsabilidade solidária entre ambos. Conforme demonstrado, havendo erro do médico
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empregado ou preposto do estabelecimento, aplica-se a Súmula nº 341 do STF. Não afastada a culpa do médico,
responderão solidariamente e o fato exclusivamente de terceiro não poderá ser invocado, tendo em vista que o
vínculo existente entre eles promove a absorção da atividade do profissional pela empresa;

em sentido diverso do posicionamento majoritário, entende-se que, mesmo na circunstância em que o cirurgião não
é empregado do hospital, utilizando-se apenas da sua infraestrutura para internar o paciente particular, ou quando
este tenha buscado diretamente o profissional, existirá a responsabilidade solidária, visto que há o interesse
econômico da casa de saúde na atividade desenvolvida pelo médico, ainda que sob a roupagem de contrato de
locação, suficiente para respaldar a interpretação extensiva da relação de preposição. Ressalta-se que a cirurgia
envolve uma equipe médica e auxiliar, medicamentos, equipamentos e serviços que, fornecidos pelo hospital,
fixam a responsabilidade deste;

considerando que existe solidariedade passiva entre todos os que derem causa ao dano, quanto à equipe médica,
responderão solidariamente, se a lesão decorreu de erro conjunto e não for possível distinguir a contribuição de
cada um. Nada mais lógico diante da vulnerabilidade do consumidor, que sequer conseguiria delimitar a contribuição
de cada integrante da cadeia de fornecimento para a ocorrência do dano e a natureza da relação existente entre
eles;

enfim, o consumidor lesado poderá exigir a reparação do dano a qualquer dos responsáveis, tendo em vista que,
havendo pluralidade de devedores, responde cada um pela dívida inteira;

ressaltou-se, por oportuno, que a imposição do dever de indenizar reflete as funções da reparação
civil, sendo que a função compensatória é o seu objetivo primordial, tendo em vista que se pretende,
por meio dela, garantir que à vítima seja devolvido o status quo ante e, sendo impossível, que haja o
ressarcimento pelo equivalente ou que lhe sejam compensados os danos insuscetíveis de redução
pecuniária. Em segundo plano, mas também importante, a função punitiva do agressor visa sancioná-
lo pela desídia, induzindo-o a não mais proceder desse modo e, consequentemente, assumindo caráter
socioeducativo, para permitir o restabelecimento da segurança e equilíbrio almejados pelo sistema ju-
rídico;

por fim, no que tange aos danos suscetíveis de reparação, registra-se que a CF-88, ao reconhecer
a proteção de direitos de personalidade, assegura também a indenização por danos morais. Aliás, a
controvérsia de outrora, no tocante à viabilidade de cumulação dos danos sofridos, foi suplantada pelas
súmulas 37 e 387, do STJ, que permitem a acumulação das indenizações impostas em função dos
prejuízos materiais, morais e estéticos, ainda que oriundos do mesmo fato, sem, no entanto, constituir
bis in idem, por constituírem realidades distintas, autonomamente indenizáveis.

Ante as conclusões acima delineadas, observa-se que a análise desenvolvida neste trabalho,
tomando por base o sistema vigente de responsabilidade civil, à luz do sistema protetivo do consumidor,
revela-se de grande valia para a proteção dos interesses do paciente lesado em face do insucesso da
cirurgia estética, tendo em vista que as ferramentas apresentadas são úteis e plenamente aplicáveis
para a promoção da efetiva reparação do dano sofrido, em todas as suas faces.
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DISCURSO NA CERIMÔNIO DE POSSE
DE NOVOS DEFENSORES PÚBLICOS

Excelentíssimo Defensor Público Geral, Dr. Raimundo Veiga; 

Doutos membros deste Egrégio Conselho que se reúne na data de hoje para este ato solene de
posse; 
Servidores, familiares, amigos, senhoras e senhores, bom dia! 

Primeiramente, não poderia deixar de parabenizar a demonstração de autonomia por parte da
DEFENSORIA GERAL com a assinatura de nossa nomeação e agora com nossa posse perante este Egrégio
Conselho. 

Com imensa alegria, falo em nome dos novos defensores públicos de Sergipe. E sem medo de errar, posso
dizer “E quão bom, tanto quanto foi esperado, de fato, é este dia, porque sabemos das dificuldades que
tivemos que enfrentar para chegar até aqui”. 

Sim, longo foi o tempo dedicado ao estudo, ao nosso preparo intelectual. Selecionamos os livros,
organizamos os horários de estudo, e encaramos com seriedade a nossa nova rota, traçando nossas metas. 

Quantas renúncias acolhemos, quanta disciplina nos impusemos, com capacidade que sequer
imaginávamos ter. No transcorrer das batalhas, as eventuais reprovações, a fugaz descrença em nossa
capacidade de alcançar o objetivo, a incerteza da chegada, foram obstáculos que superamos com determinação,
às vezes, com fé.

Primeiramente, não poderia deixar de parabenizar a demonstração de autonomia por parte da
DEFENSORIA GERAL com a assinatura de nossa nomeação e agora com nossa posse perante este Egrégio
Conselho. 

Com imensa alegria, falo em nome dos novos defensores públicos de Sergipe. E sem medo de
errar, posso dizer “E quão bom, tanto quanto foi esperado, de fato, é este dia, porque sabemos das dificuldades
que tivemos que enfrentar para chegar até aqui. 

Sim, longo foi o tempo dedicado ao estudo, ao nosso preparo intelectual. Selecionamos os livros,
organizamos os horários de estudo, e encaramos com seriedade a nossa nova rota, traçando nossas metas. 

Quantas renúncias acolhemos, quanta disciplina nos impusemos, com capacidade que sequer
imaginávamos ter. No transcorrer das batalhas,as eventuais reprovações, a fugaz descrença em nossa
capacidade de alcançar o objetivo, a incerteza da chegada, foram obstáculos que superamos com determinação,
às vezes, com fé. 

No ápice destas inseguranças, uma vez li o seguinte texto: "Vai doer. Leva tempo. Requer
dedicação e força de vontade. Você terá que fazer decisões saudáveis. Requer sacrifício e máximo desempenho
do seu corpo (e mente). Haverá tentações. Você pensará em desistir. Mas eu prometo, quando você atingir
a sua meta, VALERÁ A PENA!". E valeu a pena mesmo! Não valeu a pena, meus amigos?! O objetivo foi
alcançado, a meta foi cumprida, o sonho se realizou. 

E essa empreitada jamais teria sido vencida se estivéssemos sozinhos. É por isso que nos
revestimos do imperioso sentimento da gratidão, em primeiro lugar – e para os que acreditam -, a Deus,
por iluminar nossos caminhos e por fortalecer em nós os sentimentos de solidariedade, fraternidade,
generosidade, perseverança, compreensão e amor ao próximo. E, com a mesma intensidade, por tudo que
representam para nós, agradecemos àqueles que nos apoiaram desde sempre: nossos pais, mães, irmãos,
companheiros, companheiras, filhos, demais familiares e amigos. 

Afinal, nesse momento, olhando as faces enlevadas de todos os que estão aqui presentes, ou
mesmo lembrando daqueles que não puderam aqui estar, em todos nós vibra o sentimento de gratidão
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sincera. Temos plena consciência das nossas limitações, e agradecemos por tê-los tido em nossas vidas com
a dose exata de amor, paciência, compreensão, e o necessário amparo financeiro para alcançarmos o êxito. 

Agrademos por terem compreendido nossas ausências e impedimentos, por terem estendido
as mãos nos momentos de dificuldade, porque sem esse apoio, não teríamos conseguido. Foram de vocês
as nossas dores, nossos medos e nosso cansaço, também é de vocês o nosso sucesso e a nossa alegria. E
como consequência da existência e da presença de vocês em nossas vidas, hoje, com muita honra, somos
membros da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. 

Tomamos posse com o entusiasmo de uma juventude aguerrida e dedicada, que se alia à
experiência dos grandes profissionais que já integram o quadro desta respeitável instituição, porque a todos
nós compete dar continuidade e desenvolver o nobre trabalho que por nós espera. 

A verdade, caros amigos, é que a Defensoria Pública, autêntica expressão do regime democrático,
protege e realiza os direitos humanos dos grupos vulneráveis, indo muito além do mero acesso aos tribunais,
abrangendo a orientação jurídica, o ingresso de demandas judiciais a título individual e coletivo e a promoção
da educação em direitos, sempre no interesse dos marginalizados econômica e socialmente, dos vulnerabilizados
e vitimizados. 

Ora, não é difícil perceber que a Defensoria não é apenas um meio de acesso às instâncias do
Poder Judiciário, mas um legítimo e inarredável instrumento de alcance da Justiça, no seu sentido maior de
equidade. 

Se a Defensoria Pública vem se firmando como uma instituição jurídica forte, independente,
voltada à intransigente defesa dos necessitados, nós, defensores públicos, estamos conscientes de nosso
papel, preocupados com a efetivação da cidadania e comprometidos com a promoção dos Direitos Humanos. 

Nosso esforço será contínuo, na busca pela concretização de uma sociedade tolerante, fraterna
e sem preconceitos, cujos vetores de orientação são o respeito aos direitos humanos e a igualdade entre as
pessoas. Buscaremos, permanentemente, a defesa dos grupos vulneráveis e a redução das desigualdades,
para que cada cidadão tenha os seus direitos fundamentais assegurados. 

Nossos conhecimentos, adquiridos com estudos diários, e por que não dizer exaustivos, nos
tornaram ferramentas adequadas para atuar no sistema de justiça de maneira serena e conciliatória ou forte
e aguerrida, quando for necessário assim agir, na defesa dos objetivos cravados na nossa Constituição Federal. 

É assim que, a partir de hoje, assumimos o compromisso de dedicar nossas vidas a melhorar
a realidade dos mais marginalizados, dos “ninguéns”, dos invisíveis socialmente, lutaremos pela defesa
daqueles que se encontram em situação de flagelo social. 

Comprometemo-nos, a reivindicar jurídica e politicamente a igualdade, autonomia e liberdade
das pessoas e, tudo, a par da tolerância com as diferenças. 

Sabemos que a uma garantia formal de igualdade corresponde uma flagrante desigualdade
social e que a lei não resolve o problema da miséria, da fome e da marginalização, embora tenhamos aprendido
que o destino do direito é a justiça. 

Por isso, lutaremos pela emancipação das pessoas carentes nos mais diversos sentidos, e
rogamos para que a cada dia possamos fortalecer em nós a esperança de dias melhores, em que possamos
ser, efetivamente, agentes de transformação social. Que possamos manter vivos em nós, os mais caros
valores morais, éticos e de justiça. 

Sim, nós faremos nossa parte, intensificando a luta já iniciada pelos atuais defensores deste
Estado, mas ainda assim, sabemos, também, que somos poucos. Segundo estudo realizado pela Comissão
dos Aprovados do atual Concurso para o cargo de Defensor Público Substituto do Estado de Sergipe, apesar
de 77,1% dos habitantes de Estado depender de assistência jurídica gratuita, em 89,3% dos municípios
sergipanos não há Defensores Públicos atuando! Vejam bem, não há defensores públicos atuando naquelas
localidades! 
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Ao final do estudo, concluiu-se que o déficit de Defensores Públicos em Sergipe, é de, no mínimo,
104 Defensores Públicos. Ou seja, o direito fundamental de acesso à justiça é irreal para os desprovidos de
recursos, razão pela qual, a nomeação de todos os aprovados no Concurso é medida urgente, salutar e
indispensável à concretização dos direitos dos mais carentes, e à própria efetivação da Constituição. Para
tanto, mostra-se necessária a articulação com as autoridades políticas e a sensibilidade dos governantes,
visando à criação de mais cargos de defensores públicos, para que possamos, de fato e enfim, levar cidadania
e dignidade humana à quem dela mais precisa. 

Afinal, é inevitável que reconheçamos: hipossuficientes somos todos. De recursos, de conhecimento,
de compreensão, até mesmo de amor. Porém, reconhecendo-se que à maioria dos membros de nossa
sociedade falta até mesmo o básico, como negar-lhes o mínimo e o justo? 

Em razão de tudo que foi dito, permito-me compartilhar com vocês o seguinte poema, de autoria
da senhora Maria José Oliveira (aqui presente), mãe de um colega nosso aprovado, que com muita sensibilidade,
assim se expressou: 

Tanta gente precisando, 
De defensor para defender, 
Os seus direitos de cidadão, 
E não tendo a quem recorrer. 
Pais renegando filhos, 
E levando a melhor, 
Pois sem acesso à justiça, 
Os filhos ficam na pior. 
Por uma justiça gratuita, 
Direito não respeitado, 
Acordem parlamentares, 
Olhem com carinho para este lado. 
Pobres mulheres indefesas, 
Sem justiça, o que fazer? 
Com mais defensores públicos 
A violência vamos combater. 
Criemos mais defensores, 
E uma justiça adequada 
Para atender tantas pessoas 
Que vivem sem quase nada. 
O carente necessita, 
Ter seu direito respeitado 
E com uma justiça gratuita 
Ele não será discriminado. 

Por fim, gostaria de dar os parabéns a cada um dos meus colegas hoje empossados, e dizer a
vocês, senhores e senhoras aqui presentes, que tenham a certeza de que este verde que recebemos hoje
não é apenas simbólico, é toda a esperança que a sociedade, e principalmente os mais carentes depositam
nessa instituição genuinamente democrática. 

Que minha palavra no dia de hoje seja transcendente a este recinto e chegue aos mais necessitados
para que eles possam ouvir, de nós, em coro uníssono: “A Defensoria Pública não deixará que você fique à
margem e coisificado. Ela veio para lhe dar cidadania e principalmente dignidade humana!” 

Muito obrigada a todos! 

Karine Mara Carvalho Neri 
Defensora Pública 
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•••

DISCURSO DE ABERTURA
DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES

Ruas de ará

Paulo Lobo

“Nossa cidade, cenário da ponte
entre o houvera e o haverá
tem gente que é terra
tem gente do mangue
todo dia nas ruas de ará

Tem velho safado
tem beiju molhado
tem deputado marajá
tem rico que é pobre
tem preto que é nobre
todo dia nas ruas de ará

Ará cajueiro aracajuá
dança do guerreiro
ruas de ará

Senhora de idade
vem da Soledade
um moço que vai trabalhar
dondoca doideca
doutor de traveca
todos os dias nas ruas de Ará

Tem gente bacana
tem falsa baiana
boçal, tem vagal, tem paxá
na nossa cidade
mentira e verdade
todo dia nas ruas de Ará”
                                                                                              

Excelentíssimo senhor presidente nacional dos corregedores gerais das defensorias públicas do Brasil,
Dr. Eduardo Vieira Carneiro, Excelentíssima senhora corregedora-geral da Defensoria Pública de Sergipe,
Drª. Isabelle Silva Peixoto Barbosa, excelentíssimos senhores corregedores gerais das defensorias
públicas dos estados da nossa federação aqui presentes, ilustríssimos servidores da Defensoria Pública
de Sergipe e demais cidadãos.

Saúdo a todos nas pessoas dos nossos assistidos, que são a razão da existência da nossa ins-
tituição.

A corregedoria é órgão de fiscalização e orientação da atividade funcional e da conduta dos
membros e dos servidores da Defensoria. Devemos lutar por uma corregedoria autônoma, independente,
e, a cada dia, mais fortalecida. Dessa forma, nós, membros da Defensoria e todos os demais cidadãos,
temos a obrigação de buscar esses ideais.

Bem vindos à VII Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais das defensorias
públicas estaduais, do Distrito Federal e da União.
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“Uma nação não pode ser julgada pela maneira como trata seus cidadãos mais ilustres, e sim
pelo tratamento dado aos mais marginalizados: seus presos”.

(Nelson Mandela) 

Já diz o ditado popular: “quem avisa amigo é”! Não comam o nosso famoso caranguejo, não ex-
perimentem os nossos frutos do mar e, em hipótese alguma, se deliciem da nossa carne do sol; não
caiam na tentação de conhecerem o nosso forró e as nossas praias, para que vocês não prefiram morar
nesta cidade e nunca mais voltarem aos seus estados, porque certamente vão fazer falta às suas
defensorias e aí a fiscalização e a orientação da atividade funcional dos membros e servidores da DPE
vão para o espaço.

Um bom dia a todos e uma excelente reunião.
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•••

DISCURSO NO EVENTO DA PEC DAS COMARCAS 

Foi às margens do Rio Ipiranga que D. Pedro I
levantou a espada tornando o Brasil um país

livre, senhor do seu próprio destino, com 
o grito retumbante de “Independência ou Morte”!
Com a pátria livre, um novo rumo o Brasil tomou.

O povo lutou por um lugar mais justo para
se viver e o país nasceu jovem, formoso e brilhante!

A voz do povo passou a ser ouvida e o Brasil
resplandeceu para o resto do mundo.

Assim, às vésperas de completar 191 anos da Independência do Brasil, nesta manhã, enquanto
discutiremos a PEC 247 - um defensor para cada comarca brasileira - a Defensoria Pública do Brasil
espera que seja um passo para que os hipossuficientes tenham acesso à justiça, como é direito de todos
e dever do Estado. Assim determina a nossa Carta Maior.

A Defensoria Pública é a instituição que defende os miseráveis, os sem eira nem beira, os sem
teto, os sem terra e os sem nada. Precisa de mais defensores públicos e ser mais e melhor aparelhada.

Saudamos as autoridades que compõem a mesa e todos os presentes, através dos moradores
do 17 de Março, dos quilombolas, dos representantes das associações, dos sindicatos dos moradores
em situação de rua e outros grupos aqui presentes e, sobretudo, os nossos assistidos que é a razão da
nossa existência, é a razão do comprometimento da Defensoria Pública.

Em especial, saudamos a comissão, presidida pelo Deputado Federal André Moura, que emitirá
parecer sobre a Proposta de Emenda Constitucional n.º 247 – a (2013) do Deputado Federal Alessandro
Molon, que altera o capítulo IV, das funções essenciais à justiça, do título IV, da organização dos poderes
e acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, propondo
um prazo de oito anos para que a União, os estados e o Distrito Federal se organizem para poder contar
com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais.

Aqui viemos, atendendo ao pedido de sua excelência, para fornecer subsídios ao relator, pelo menos no
que tange ao Estado de Sergipe. Nesse sentido, temos a honra de lhe entregar Relatório de Gestão
2011/2012 da Defensoria Pública de Sergipe, pedindo licença para resumi-lo em breves pinceladas que
mostram sua adequação ao formulado no mapa do IPEA.

Constatando o IPEA que das 2.680 comarcas brasileiras apenas 754 contam com defensorias
públicas, desatendendo, portanto ao Programa da Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento
(PNUD) e as resoluções da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), verbi gratia
de n.º 2.714 (em 2011) e Resolução 2.656 (de 2012), além dos ditames da Emenda Constitucional n.º
45, que concedeu às defensorias autonomia funcional e administrativa, equiparando-as à magistratura
e ao Ministério Público.

A desproporção havida entre o número de defensores e de juízes e promotores é de 2 para 1.
Desde a Lei 1060/50, da norma de garantia fundamental do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de
1988 e do art. 134 da Carta Magna, pouco se evoluiu no sentido de afirmação da garantia de acesso à
Justiça e do estabelecimento de uma sociedade harmônica e solidária.

Nos relatórios elaborados pelas defensorias públicas dos estados da federação teremos um instrumento
de geo-referenciamento, com acesso a dados confiáveis e acordes com a resolução 46 do CNJ e aos
ditames da Lei 12.527/2012 – Lei de Acesso à Informação. Disponibilizados os dados, ocorre a interação
do objeto (acesso à justiça) – bem da vida reivindicado – e os sujeitos que percorrem o caminho dessa
busca, que visa a um bem nacional – a supressão da desigualdade.
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Podemos ver nos relatórios um relance da situação sócio-econômica da população, sua presença
e posição no espaço geopolítico, podemos refletir em formas de otimizar a presença do defensor público
como instrumento de cidadania, melhor dizendo, do exercício da cidadania, inclusive em face da
necessidade pública de elaborar planejamento da expansão e de formas novas de organização. Tudo
isso conduz à maximização dos serviços da justiça e do caráter democrático de seus serviços.

O público alvo da Defensoria Pública são os cidadãos de baixa renda, pessoas que não podem
constituir advogado particular sem prejuízo do seu sustento e/ou de sua família. Para atender melhor
esta parcela que sofre carências, a Defensoria Pública tem buscado parcerias com o Ministério da Justiça
e formou convênios tais como: Assistência jurídica e gratuita aos presos e familiares do estado de Sergipe;
Implantação do núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos da mulher (NUDEM/SE) e Mutirão
de assistência jurídica às mulheres em situação de prisão, Núcleo de flagrante delito e presos provisórios,
Núcleo da criança e adolescente, Instituto Braços, Universidade Federal de Sergipe, Universidade
Tiradentes, Faculdade Pio Décimo e tantas outras parcerias.

Assim, podemos registrar 118.751 atendimentos no ano de 2012.

Considerações metodológicas:

Nós funcionamos utilizando parcerias com o Tribunal de Justiça, com faculdades de direito e
estagiários. Também atuamos com o centro integrado de atendimento psicossocial (CIAPS), vez que o
papel da Defensoria Pública vem se afirmando como um serviço indispensável para o povo brasileiro,
no exercício de cidadania e consolidação do estado democrático de direito. Esta consideração é reforçada
pelo processo de estruturação e ampliação de suas funções, e dentre elas está o serviço de assistência
psicológica e social gratuita para seus usuários.

Faz parte da nossa visão estratégica a criação de núcleos de atendimento especializados que
atuam como órgãos funcionais de promoção à assistência jurídica específica.
Como órgão de controle interno, podemos ressaltar o trabalho exercido pela corregedoria no ano
2011/2012.

Análises sobre a presença:
Nenhuma área em que o cidadão tenha seus direitos humanitários mal-feridos ou ameaçados

deixa de ser acudida pela Defensoria Pública. Atuamos nas áreas cíveis e criminais, nas prisões em
flagrante delito, visitamos as prisões e áreas de custódia. Estamos presentes às audiências concentradas
para reavaliação das medidas de acolhimento institucional, usando o projeto familiarizar (resolução
06/2012) do Tribunal de Justiça de Sergipe.

Desafios futuros:
Temos 84 cargos providos, de um total de 100 cargos previstos em lei, que está longe do necessário.

Ao lado desses cargos, necessitamos de pessoal de apoio e de membros de uma equipe multidiscipli-
nar.

Para 84 defensores públicos, existem 133 promotores de justiça e 162 magistrados, havendo
um déficit de 93 defensores públicos para atendimento à população carente, numa proporção de cada
10.000 pessoas que ganham até 3 salários mínimos.

Todos nós desejamos que sejamos todos iguais perante a lei. O direito de acesso à justiça constitui
direito fundamental, cláusula pétrea a que todas as existências da república devem obedecer. É a
Defensoria Pública instituição essencial ao funcionamento da Justiça. Assim determina a Magna Carta.

Não procede e é injustificável que o Defensor Público, atuando perante o Magistrado, a par com
o Ministério Público, usando as mesmas vestes talares, tendo sobre os ombros – de ambos – a necessidade
de que a justiça seja feita, seja remunerado de forma diferente, colocando assim o defensor em posição
subalterna perante os outros entes da justiça.

Deputado André Moura, entregamos a Vossa Excelência a nossa causa. Nós, que lutamos para
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que todos obtenham justiça, queremos que justiça nos seja feita.

Podem chegar que a festa vai é começar agora
e é pra chegar quem quiser, deixem a tristeza pra lá

e tragam o seu coração, sua presença de irmão
nós precisamos de vocês nesse cordão

Um bom dia!
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•••

ENTREGA DE ANTEPROJETO DE LEI 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe; 
excelentíssimos senhores deputados estaduais; excelentíssimo senhor deputado federal, André Moura;
excelentíssimo senhor Senador, Eduardo Amorim; excelentíssimos senhores Defensores Públicos,
servidores e demais presentes.

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, in-
cumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso lxxiv
do art. 5º desta Constituição Federal.

Foi promulgada, no dia 04/06/2014, a Emenda Constitucional nº 80, que altera o regime
constitucional das defensorias públicas.

Entre outras modificações, a Emenda acrescentou ao art. 134 da CF o seu § 4º, segundo o
qual “são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso ii do art. 96 desta
Constituição Federal”.

O artigo 96, II da CF por sua vez, prevê que compete privativamente “ao Supremo Tribunal
Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao poder legislativo respectivo, observado
o disposto no art. 169:

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos
que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos
tribunais inferiores onde houver;

Dessa forma, desde quarta-feira última, a iniciativa de projetos de lei que versem acerca da
criação e extinção de cargos na Defensoria, e da remuneração dos seus membros e servidores, compete
à própria Defensoria, e não mais ao poder executivo.

Pelo exposto, Senhora Presidente, nos termos da Constituição Federal de 1988, com sua alteração
pela a Emenda Constitucional n.º 80/2014, entregamos em vossas mãos o projeto de lei, que reestrutura
a carreira de defensor público do Estado de Sergipe com o regime de subsídio, altera, acrescenta e
revoga dispositivos da Lei Complementar Estadual n.º 183, de 31 de março de 2010, que dispõe sobre
a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, e dá outras providências.

Com isso, a Defensoria Pública vive, em todo o Brasil, um dos seus mais expressivos momentos,
desde a sua previsão pela Constituição Federal de 1988, e que vai definir um registro indelével nas
páginas da sua história. 

Dessa forma, a Administração Superior da instituição encaminha este Projeto de Lei de reestruturação
da carreira do Defensor Público, para que seja promulgado como lei, passando essa tão profícua gestão
do Legislativo a fazer parte deste momento ímpar para a vida do próprio Estado de Sergipe.  
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POSSE DE DOIS NOVOS DEFENSORES

Saudações às autoridades, à OAB, ao MP, juízes, políticos etc
Minhas senhoras e meus senhores:
                 

Nesta semana em que se celebra a nossa Defensoria Pública, começo saudando a todos os
presentes e a cada um dos nossos colegas,impávidos defensores dos desafortunados da terra. Defensor
Público eu sou; estou Defensor Geral; saudando-os, saúdo-me também.

Como estamos? Como somos? O que almejamos?
Inspira-me o poeta Ferreira Goulart, no seu canto, quando assim se exprime:
“Podemos dizer que a vida é bela e muito
e que a revolução caminha com pés de flor
... mas não, o poeta mente
A vida nós amassamos em sangue e samba
Enquanto gira inteira a noite
Sobre pátria desigual”

É reconfortante sabermos, cada um de nós, militantes da advocacia que iguala os desiguais, que
cada injustiça grave, perpetrada pela arrogância dos poderosos que se julgam onipotentes, não nos esmorecerá
o ânimo, pois, teremos de imediato ao nosso lado, vindos de todo canto, acorrendos à nobre peleja, nossos
colegas brandindo os acordes da Lei, do Direito e da Justiça.

Relembro, nesta ocasião, o que ocorreu com o grande rábula Evaristo de Moraes, que, advogando,
em 1911, quando perseguido por assumir a defesa de um inimigo político da tetrarca de plantão à época,
foi aconselhar-se com o grande Rui Barbosa, que lhe respondeu através de uma carta, depois publicada sob
o título: O DEVER DO ADVOGADO, na qual pontifica:

“A defesa não quer o panagérico da culpa ou do culpado. Sua função consiste em ser, ao lado do
acusado, inocente ou criminoso, a voz dos seus direitos legais.”   

Por todos esses motivos, vivemos hoje um momento de regozijo e compartilhamos a ventura de
pertencer a uma classse em que, como guerreiros, combatemos o bom combate e jamais estaremos solitários,
eis que, ao nosso lado, estão os nossos companheiros da luta, os quais, anonimamente, a cada dia, impedem
o erro judiciário e a injustiça, apenas exercendo, intransigentemente, o seu munuspúblico, em que o nosso
cliente comum é a liberdade humana.

Neste momento de abertura solene da Semana do Defensor Público, busco inspiração no nosso
padroeiro, Santo Ivo, que abriu mão do conforto pessoal e dispendeu expressivos recursos próprios para
defender a causas dos mais humildes.

Hoje, não precisamos de tanto sacrifício, uma vez que somos motivados por um protetivo texto
constitucional, que assegura as condições básicas para o exercício da assistência jurídica gratuita. 
Porém, em compensação, os desafios foram multiplicados, os direitos das classes subalternas foram aviltados
pelo poder econômico e pela bem-elaborada malha jurídica, o que exige cada vez mais Defensores Públicos
afinados com a excelência do saber, atualizados com a multiplicidade da legislação, pesquisadores incansáveis,
porque devemos oferecer muito, devemos oferecer o melhor para os mais necessitados, tão cidadãos
brasileiros quanto nós.

tudo isso, meus colegas Defensores, senhoras e senhores representantes dos poderes constitucionais
aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, demais companheiros de trabalho, ao tempo em que
agradecemos pela presença de todos neste acanhado auditório, porém, composto de valorosos Defensores
dos necessitados, desejo que esta semana seja profícua e alvissareira para todos que compõem a Defensoria
Pública do Estado de Sergipe, pois novas e mais expressivas conquistas certamente virão. 

MUITO ObRIGADO
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DISCURSO DE VEIGA NA POSSE DOS 9 NOVOS DEFENSORES

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SUBDEFENSOR GERAL
EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA GERAL
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ADPESE
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES CONSELHEIROS DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SERGIPE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO GERAL
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES OPERADORES JURÍDICOS PRESENTES
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES PAIS, AMIGOS E FAMILIARES DOS EMPOSSADOS
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SERGIPE
QUE TANTO TÊM FEITO E VÊM FAZENDO PELA INSTITUIÇÃO

QUERO SAUDAR A TODOS COM FOCO NOS CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES, NAQUELES QUE NÃO TÊM
NADA, NAQUELES QUE NÃO TÊM NEM EIRA NEM BEIRA, NAQUELES QUE NÃO TÊM UM LUGAR PARA
CAIR VIVO, PORQUE CAIR MORTO SE CAI EM QUALQUER LUGAR.

QUERIDOS COLEGAS DEFENSORES PÚBLICOS E DEFENSORAS PÚBLICAS.

COM GRANDE ALEGRIA E SATISFAÇÃO ACOLHEMOS NESTA DATA, 1º DE NOVEMBRO DE 2013, NOVE
NOVOS COLEGAS QUE IRÃO CONOSCO SUSTENTAR A LUTA POR UM MUNDO MELHOR, OU SEJA, MAIS
JUSTO. SERÃO HOJE ARMADOS COMO CAVALEIROS NESTE TORNEIO EM QUE LUTAMOS, LADO A LADO,
POR UM MUNDO MELHOR, REPITO, UM MUNDO ONDE INJUSTIÇAS SÃO REPELIDAS COM DENODO E
FORÇA DE VONTADE, EMPREGANDO O MELHOR DAQUILO QUE APRENDEMOS EM NOSSOS ESTUDOS
E NOSSAS PESQUISAS, USANDO E EQUIDADE NA PRÁTICA DO BOM DIREITO.

O BRASIL ENFRENTA O PROBLEMA CRÔNICO DE POSSUIR UM ENORME CONTINGENTE POPULACIONAL
QUE SE ENCONTRA À MARGEM DAQUILO QUE SE CHAMA DE ORDEM JURÍDICA. SÃO PÁRIAS QUE,
AFASTADOS DOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS, ACABAM PROVOCANDO O SURGIMENTO DE UMA ORDEM
DISTANTE DA LEI E DO DIREITO.

OS CIDADÃOS DESPROVIDOS DE RECURSOS DESCONHECEM OS SEUS DIREITOS E, POR CONSEGUINTE,
NÃO CONSEGUEM RESOLVER SEUS PROBLEMAS JURÍDICOS, POIS IGNORAM AS POSSIBILIDADES DE
REPARAÇÃO POR MEIO DOS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS. POR OUTRO LADO, AINDA QUE PERCEBAM
A EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LEGAL CONTRA SEUS INTERESSES, HESITAM EM RECORRER AOS
TRIBUNAIS POR NÃO TEREM CONDIÇÕES DE ACESSO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS.

O DIREITO DOS CARENTES TEREM ACESSO À JUSTIÇA MANIFESTA-SE COMO FUNDAMENTAL E
EXIGÊNCIA PREMENTE, COMO FORMA DE, SEM ASSISTENCIALISMO PRIMÁRIO, CONCEDER DE FATO
CIDADANIA A ESSES DESPROVIDOS. NO QUADRO INSTITUCIONAL DA ATUALIDADE, SOLUÇÃO SIMPLES
E EFICIENTE SERIA DOTAR A DEFENSORIA PÚBLICA DE INSTRUMENTOS FORMAIS E MATERIAIS SU-
FICIENTES PARA QUE SE POSSA ASSEGURAR AOS CARENTES O DIREITO À JUSTIÇA E, VIA DE CON-
SEQUÊNCIA, AO MÍNIMO EXISTENCIAL.

A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA É ATIVIDADE ANTIGA. DESDE ROMA EXISTE PROTEÇÃO JUDICIAL AOS
CARENTES. NÃO OBSTANTE, FOI NO SÉC. XX QUE ESSE DIREITO SE DESENVOLVEU EM TODO O MUNDO,
PASSANDO A HAVER A ESPECIALIZAÇÃO DA ATIVIDADE E ATRIBUIÇÃO DO SERVIÇO A UM CORPO
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO: OS DEFENSORES PÚBLICOS.

NO BRASIL, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PARECEU NA CONSTITUIÇÃO DE 1934, MAS FOI DECISIVA
A CONSTITUIÇÃO DE 1988 QUE CONSTITUCIONALIZOU A DEFENSORIA PÚBLICA E LHE ATRIBUIU OS
INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO PÚBLICO, ESPECIALMENTE DEPOIS
DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 80, DE 12/01/1994, QUE DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS
DA MATÉRIA.
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A DEFENSORIA PÚBLICA TEM INÚMERAS DIFICULDADES, PELA FALTA DO PREENCHIMENTO DOS
CARGOS JÁ EXISTENTES E PELA REMUNERAÇÃO NÃO CONDIZENTE COM O TRABALHO REALIZADO
POR SEUS MEMBROS. CONTUDO, SUA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO VÊM OBTENDO CONSTANTE
DESENVOLVIMENTO, NÃO SÓ NO PLANO INSTITUCIONAL COMO TAMBÉM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À LUTA PELA CIDADANIA CIVIL E SOCIAL, NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
DOS NECESSITADOS.

A DEFENSORIA PÚBLICA É, HOJE, SERVIÇO ESSENCIAL À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO,
ATUANDO AO LADO DAQUELES DESTITUÍDOS DE CONDIÇÕES DE CONTRATAREM ADVOGADOS PAR-
TICULARES, POR SER SERVIÇO GRATUITO E EFICIENTE. A CONSTITUIÇÃO DE 1988, AO CONSTITU-
CIONALIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA, EVITA A IMPUNIDADE, ESCLARECE A POPULAÇÃO CARENTE
QUANTO A SEUS DIREITOS E PERMITE O ACESSO À JUSTIÇA DE TODA POPULAÇÃO, CONCRETIZANDO
DESSE MODO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA.

A DOR DA GENTE É DOR DE MENINO ACANHADO 
MENINO-BEZERRO PISADO NO CURRAL DO MUNDO A PENAR.
QUE SALTA AOS OLHOS IGUAL A UM GEMIDO CALADO 
A SOMBRA DO MAL-ASSOMBRADO É A DOR DE NEM PODER CHORAR. 
MOINHO DE HOMENS QUE NEM GIRIMUNS AMASSADOS 
MANSOS MENINOS DOMADOS, MASSA DE MEDOS IGUAIS.
AMASSANDO A MASSA A MÃO QUE AMASSA A COMIDA 
ESCULPE, MODELA E CASTIGA A MASSA DOS HOMENS NORMAIS.

BOM DIA A TODOS. DEUS HÁ DE NOS PROTEGER.
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DISCURSO DE ABERTURA DA SEMANA DO DEFENSOR POÚBLICO

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DEFENSORES PÚBLICOS, FUNCIONÁRIOS, ESTAGIÁRIOS,
AMIGOS E ASSISTIDOS DA INSTITUIÇÃO.

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES:
                 
NESTA SEMANA EM QUE SE CELEBRA A NOSSA DEFENSORIA PÚBLICA, COMEÇO SAUDANDO A TODOS
OS PRESENTES E A CADA UM DOS NOSSOS COLEGAS, IMPÁVIDOS DEFENSORES DOS DESAFORTUNADOS
DA TERRA. DEFENSOR SOU; ESTOU DEFENSOR-GERAL; E, SAUDANDO-OS, SAÚDO-ME TAMBÉM.
COMO ESTAMOS, COMO SOMOS, O QUE ALMEJAMOS?

INSPIRA-ME O POETA FERREIRA GOULART, NO SEU CANTO:

“PODERIA DIZER QUE A VIDA É BELA E MUITO,
E QUE A REVOLUÇÃO CAMINHA COM PÉS DE FLOR
... MAS NÃO. O POETA MENTE
A VIDA 
NÓS AMASSAMOS 
EM SANGUE E SAMBA
ENQUANTO GIRA INTEIRA A NOITE
SOBRE A PÁTRIA DESIGUAL”

É RECONFORTANTE SABERMOS, CADA UM DE NÓS, MILITANTES DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SERGIPE
QUE IGUALA OS DESIGUAIS, QUE CADA INJUSTIÇA GRAVE PERPETRADA PELA ARROGÂNCIA DOS PO-
DEROSOS QUE SE JULGAM ONIPOTENTES, NÃO NOS ESMORECERÁ O ÂNIMO, POIS, TEREMOS DE
IMEDIATO  AO NOSSO LADO, DE TODO CANTO ACORRENDO À NOBRE PELEJA, NOSSOS COLEGAS
BRANDINDO AS ARMAS DA LEI, DO DIREITO E DA JUSTIÇA.

RELEMBRO NESTA OCASIÃO O QUE OCORREU COM O GRANDE RÁBULA EVARISTO DE MORAES, QUE,
ADVOGANDO, EM 1911, QUANDO PERSEGUIDO POR ASSUMIR A DEFESA DE UM INIMIGO POLÍTICO
DA TETRARCA DE PLANTÃO À ÉPOCA, FOI ACONSELHAR-SE COM O GRANDE RUI BARBOSA, QUE LHE
RESPONDEU EM UMA CARTA, DEPOIS PUBLICADA SOB O TÍTULO: O DEVER DO ADVOGADO, NA QUAL
PONTIFICAVA:

“A DEFESA NÃO QUER O PANAGÉRICO DA CULPA OU DO CULPADO. SUA FUNÇÃO CONSISTE EM SER, AO LADO DO
ACUSADO, INOCENTE OU CRIMINOSO, A VOZ DOS SEUS DIREITOS LEGAIS.”   

POR TODOS ESSES MOTIVOS, VIVEMOS HOJE UM MOMENTO DE REGOZIJO E COMPARTILHAMOS A
VENTURA DE PERTENCER A UMA CLASSSE EM QUE, GUERREIROS, COMBATEMOS O BOM COMBATE E
JAMAIS SEREMOS SOLITÁRIOS, EIS QUE, AO NOSSO LADO ESTÃO OS NOSSOS COMPANHEIROS DE
LUTA QUE, ANONIMAMENTE, A CADA DIA, IMPEDEM O ERRO JUDICIÁRIO E A INJUSTIÇA, APENAS
EXERCENDO, INTRANSIGENTEMENTE, O SEU MUNUS PÚBLICO, EM QUE O NOSSO CLIENTE COMUM
É A LIBERDADE HUMANA. 

NESTE MOMENTO DE ABERTURA SOLENE DA SEMANA DO DEFENSOR PÚBLICO, BUSCO INSPIRAÇÃO
NO NOSSO PADROEIRO, SANTO IVO, QUE ABRIU MÃO DO CONFORTO PESSOAL E DISPENDEU
EXPRESSIVOS RECURSOS PRÓPRIOS PARA DEFENDER A CAUSAS DOS MAIS HUMILDES.

HOJE, NÃO PRECISAMOS DE TANTO SACRIFÍCIO, UMA VEZ QUE SOMOS MOTIVADOS POR UM PROTETIVO
TEXTO CONSTITUCIONAL, QUE ASSEGURA AS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA O EXERCÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JURÍDICA GRATUITA. 

PORÉM, EM COMPENSAÇÃO, OS DESAFIOS FORAM MULTIPLICADOS, OS DIREITOS DAS CLASSES SU-
BALTERNAS FORAM AVILTADOS PELO PODER ECONÔMICO E PELA BEM-ELABORADA MALHA JURÍDICA,
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O QUE EXIGE CADA VEZ MAIS DEFENSORES PÚBLICOS AFINADOS COM A EXCELÊNCIA DO SABER,
ATUALIZADOS COM A MULTIPLICIDADE DA LEGISLAÇÃO, PESQUISADORES INCANSÁVEIS, PORQUE
DEVEMOS OFERECER MUITO, DEVEMOS OFERECER O MELHOR PARA OS MAIS NECESSITADOS, TÃO
CIDADÃOS BRASILEIROS QUANTO NÓS.

POR TUDO ISSO, MEUS COLEGAS DEFENSORES, SENHORAS E SENHORES REPRESENTANTES DOS
PODERES CONSTITUCIONAIS AQUI PRESENTES, MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES, DEMAIS
COMPANHEIROS DE TRABALHO, AO TEMPO EM QUE AGRADECEMOS PELA PRESENÇA DE TODOS NESTE
RECINTO, COMPOSTO DE VALOROSOS DEFENSORES DOS NECESSITADOS, DESEJO QUE ESTA SEMANA
SEJA PROFÍCUA E ALVISSAREIRA PARA TODOS QUE COMPÕEM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SERGIPE, POIS NOVAS E MAIS EXPRESSIVAS CONQUISTAS CERTAMENTE VIRÃO. 

MUITO OBRIGADO!!!
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A TERRA E O SEMEADOR

Quando alguém, de forma displicente ou deliberada, joga sobre a terra uma semente, será
que lhe passa pela cabeça a idéia de que um dia aquela semente já foi fruto, árvore ou flor e que
naquele exato momento ela retorna à terra para, novamente por ela fecundada, recomeçar o in-
terminável ciclo da vida?

Será que o Senhor da vida delibera sobre a semeadura das sementes dos homens ou ela
é feita de forma displicente, sem nenhum propósito senão aquele de fazê-la germinar, crescer,
multiplicar-se e voltar à terra como pó, adubando o interminável ciclo da vida?

O Semeador saiu a semear...

Algumas sementes caem à margem da sociedade e, ignoradas por ela, ali permanecem até
que os poderosos, aves de rapina que ali encontram o húmus que alimenta a sua ganância, as
bicam até a morte, arrancando-lhes a dignidade, estripando os seus sonhos, contaminando as
suas vidas, impedindo-as de florescer.

Outras sementes caem em terrenos pedregosos e até chegam a nascer, mas a seiva de vida
que lhes podia fazer germinar é apenas um fio, e o sol inclemente da indiferença humana resseca
os seus corações, produz rachaduras profundas nas suas almas, encarquilha os seus corpos que
mínguam até a morte e, por isso, rolam ressequidas e não se pode dizer que há alguma vida
nelas.

Outras sementes ainda caem entre espinheiros e, por mais que elas busquem desabrochar,
os espinhos da intolerância, do preconceito que segrega, acabam por sufocá-las, negando-lhes
o sopro benfazejo da vida.

Mas um grupo de sementes cai em boa terra, e aí elas são agasalhadas com carinho,
alimentadas, regadas generosamente pela chuva da abundância, brotam a seu tempo, abrigadas
do frio, protegidas do calor e, como tamargueiras viçosas, produzem o maná. E o mel que se lhes
junta alimenta o sonho de multidões em busca de suas Terras da Promissão.

O Semeador saiu a semear...

Semente indefesa, ora jogada à beira do caminho, exposta ao apetite das aves, ora espremida
entre pedras, sem raízes para se firmar, ou sufocada entre espinheiros sem poder respirar.

Semente privilegiada, espalhada na terra fértil, produzindo frutos a trinta, a sessenta, a
cem...

A terra e o Semeador. Aquela, indiferente, passiva, entrega-se lânguida à vontade do seu
senhor que, soberano, displicente ou deliberado, entre milênios - séculos e estações - sai sempre
a semear.

Ednalva Freire Caetano
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ESTRANGEIRO

Sou um estrangeiro nesta terra imensa
O mar bravio é o meu pai
Nasci num tempo árido para homens de fé
aprendi cabala, tarô e outras artes de adivinhação
Um anjo raivoso com sua espada chamejante
expulsou a mim do paraíso
Desde então estou a vagar por caminhos tortuosos
a procura da terra prometida
Fui escravo algum tempo
noutros tempos peregrinei pelo deserto
Sou profeta de um tempo perdido
por isso sou um estranho para os meus
Os amigos me abandonaram
Os amantes me viram o rosto
apátrida
estou a procura de um deus
e de uma cidade.

Miguel dos Santos Cerqueira,
Defensor Público estadual,

titular da Primeira Defensoria Especial Cível de Aracaju.

revista_2014_Layout 1  09/10/2014  23:23  Page 269



270

REVISTA DA DEFENSORIA

•••

NOITES DE SÃO BARTOLOMEU 

Traga-nos a paz senhor soldado
vinde e nos socorrei
afinal pagamos impostos
Degole a cabeça da criancinha
rasgue o frente da decaída 
estoure os miolos do ladrão, mas
por favor nos traga a paz
Já não podemos transitar pelas ruas
que desvalidos nos seguem 
e com suas vestes em molambos
nos insultam pedindo esmolas
Nossas esposas já não freqüentam os magazines,
sob o risco de “trombadinhas” roubar-lhes as bolsas
Exigimos a paz porque pagamos dízimos e impostos
tragam-na mesmo que seja acorrentada
Fere aos nossos olhos quando atravessamos os parques,
deparamos  com adolescentes às dezenas
tomando “pico” e cheirando cola
Queremos a paz com urgência
até já pagamos o trabalho dos carpinteiros
para a manufatura das cruzes
Formem milícias e vão as favelas
desçam as ladeiras dos bairros operários
vasculhem os guetos onde se escondem os negros
enforquem esses rebotalhos que ousam nos subtrair a paz 
Mandaremos celebrar missas de corpo presente
chamaremos o imã , o pastor e o rabino
Encomendaremos todos os corpos para que ganhem os céus, mas
por favor senhor soldado nos devolva a paz.

Miguel dos Santos Cerqueira,
Defensor Público estadual,

titular da Primeira Defensoria Especial Cível de Aracaju.
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PUNHAIS E FLORES

Olho a dor que devasta o meu peito
de tanto sonhar com outonos 
a consumirem os jardins e os pomares.
Das vidraças vejo também as mãos do açougueiro e
pergunto a mim se não seriam punhais afiados
ou a adaga que o árabe esqueceu sobre o balcão.
Adentro inexoravelmente no lodaçal de mim
rebusco no arquivo da consciência 
meio devorado pelas traças
antúrios, papoulas, avencas ou
arbustos de frutos adocicados.
Descubro meio perplexo que 
a primavera já passou
e o outono está dependurado nos varais.

Miguel dos Santos Cerqueira,
Defensor Público estadual,

titular da Primeira Defensoria Especial Cível de Aracaju.
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SETEMBRO

Setembro é o mês que antecederá o da minha morte
Enquanto no campo as borboletas
aguardam as plantas de flores violáceas florirem
para lhes roubarem o néctar
e fabricarem o mel
O meu corpo envolto em tecidos sedosos
e em certa fragrância adocicada
repousará sobre a mesa da sala de estar a espera dos vermes
e de outros convidados
A fragrância que exalam as flores violáceas
confunde-se com o perfume que envolve o meu corpo
Os pássaros em bandos desordenados
cantam em coro melodias barrocas
anunciando  a primavera
O meu corpo, porém,
desconhecendo a beleza da estação
insiste em morrer nesses tempos de mudanças
A minha tristeza custa acreditar que vivenciamos o tempo das flores.

Miguel dos Santos Cerqueira,
Defensor Público estadual,

titular da Primeira Defensoria Especial Cível de Aracaju.
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SURSIS

Adiarei por tempos infindos a obrigação de ser feliz
Aliás, tenho adiado a felicidade 
a cada dia,  a cada hora
a cada minuto, a cada milésimo de qualquer coisa chamado tempo
Tudo em nome da minha paz exterior
e da sagrada ordem do Império Romano
Todas as manhãs quando me levanto
E me encaro no espelho 
com o rosto ensaboado 
esboço milhões de projetos para conquista da felicidade, mas
a frieza da lâmina de barbear 
Me põe de um mundo acinzentado
e cruelmente real
Fico então a sorver goles de café
e observar as dezenas de homes que
passam com seus trajes bizarros
Homens que como Eu continuam a adiarem a felicidade
a cada fração de segundo
Tal como EU conspiradores
de fato sou conspirador como aquele mendigo de vestes rotas 
e cabelos encaracolados
Que canta uma canção desafinada em oblação a ordem estabelecida
conspiro contra a irreversibilidade do tempo
e contra a minha existência
Sou igual a tantos outros que se vestem de carmesim
e conspiram
conspiram e aceitam
e continuam a passarem despercebidos
como se a felicidade fosse real e adiável
para conspiradores que se conformam e aceitam.

Miguel dos Santos Cerqueira,
Defensor Público estadual,

titular da Primeira Defensoria Especial Cível de Aracaju.
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Ao fim, o que resta?
...de tudo, crepúsculo entristecido...
Entardecer de sombras, dia esmorecido
A solidão da noite, ocaso amedrontado
Pesadelo amargo, coração parado
Lembranças fluindo, tardias, esquecidas

O que do tempo, teu e disponível?
Gastado em festa, orgia da libido?
O que dos dias, todos, teu direito?
O que das horas, de tanto malfeito?
O que agora, neste plebiscito?

Cartas na mesa, prestação de contas
Filme que passa, memória criança
Porque, ao cabo, nada mais se esconde

O velho cacique descortina o tempo
Redefine os dias, revê juramentos
Fugir? Impossível, não há para onde!

(Ravde Erierf)  
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Para Bernardo
O Brasil, triste, em desatino,
pois mataram aquele menino!
Não, agora, não foi um bandido
A madrasta, crime descabido
Selou aquele triste destino

O pai? estaria a tramar?
Dói tanto, só de imaginar
Pois aos pais compete a proteção
Dar a vida, o próprio coração
Pelos filhos, em qualquer lugar

O menino era triste, vivia a sonhar...
Facilmente iludido, alguém para amar?
Com suas algozes, em passo hesitante
Destino selado, foi, mais adiante
Sepulto indigente, tão longe do lar

Sem ter o consolo de um só carinho
Viveu o menino, tão meigo, sozinho
Saudoso da mãe, do colo, ninar

Almas impuras, corações malditos
Frieza da morte, ausência de grito...
Mamãe de espera, Bernardo, vai lá...!

(Ravde Erierf)  
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Linchamento
O café alegre, como sempre  foi
Sorriu para o homem, companheiro de uma vida
Beijou as filhas, sem saudade ou despedida
Saiu às ruas, cantarolando esquecida
A dor e a violência viriam depois

A fera esfaimada espreitava oculta
Sociedade podre, de morte sedenta
Corações sujos, almas nojentas
Atira-se à presa, assustada, impotente
Tortura uma vida, violenta, sepulta

Não era culpada! O que fazer agora?
Como apagar tão louca memória?
Aquelas filhas, que lembranças herdam?
O companheiro, como vai ficar?
Que vida louca, dura de aceitar!

(Ravde Erierf)  
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