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PREFÁCIO 

 
O presente livro nasceu com a ideia de publicar os artigos desenvolvidos no 

curso de Mestrado em Direito, na Universidade Autônoma de Lisboa-Portugal, tendo em vista a 

qualidade acadêmica dos mesmos, avaliados através de criteriosa ótica, pelos nossos renomados 

docentes europeus. 

 
Fomos apresentados ao curso de Mestrado e Doutorado nas terras de Camões, 

Fernando Pessoa, Canotilho, Saramago e tantos outros gênios das palavras, via o Instituto 

Universitário do Rio de Janeiro, onde nossos anseios em cursarmos estudos jurídicos de 

referências europeias foram correspondidos, constatamos que o ensino europeu está mesmo anos 

luz adiantado, em cotejamento ao Brasil, onde ainda há tantas arestas para serem lapidadas, no 

que tange ao ensino superior e a pesquisa. 

 
Claro que enfrentamos muitos desafios durante esse tabuleiro acadêmico, desde 

o primeiro passo que damos até o recebimento dos certificados, abrimos mãos de uma zona de 

conforto, para passarmos temporadas longe do nosso seio familiar, convivendo com outra 

cultura, economia diferenciada, clima oposto, horas de viagem, fuso horário distinto, elaboração 

de vários relatórios, projeto de pesquisa, dissertação, tese, etc. Mas são desafios que 

incrementam nossa formação, conviver com novas pessoas, colegas de todo o Brasil, 

professores de um alto quilate acadêmico, um esforço que muito vale a pena. Embora as aulas 

sejam bastante intensas, a temática, metodologia e modo de ensinar dos mestres nos inspiram a 

superar qualquer desafio que porventura possa vigorar, além de sermos brindados com paisagens 

de tirar o fôlego, e podermos conhecer parte deste país, que é um dos mais encantadores da 

Europa, (no período de folga e final de semana), tudo isso compensa qualquer obstáculo 

encontrado no caminho. 

 
A forma intensa das atividades que a formação nos proporcionou, capacita o 

educando ao desenvolvimento da oratória, didática de ensino, uma espécie de prática docente, 

um trabalho em grupo, eis que assumimos os trabalhos em sala de aula, com anuência de nossos 

mestres, para expor nossos relatórios e apresentá-los perante a turma, dentro das mais diversas 

searas do direito, visto que são trabalhadas várias disciplinas letivas dentro do curso de 

Mestrado e Doutorado, colaborando diretamente para os profissionais que desejam iniciar a 

docência no ensino superior, aperfeiçoado o currículo para os que já lecionam e como 

operadores do direito, tendo a oportunidade de atualizar seus conhecimentos dentro das ciências 

jurídicas e sociais, com uma bagagem de dois mundos, onde se trabalha o direito brasileiro e 

português de forma comparada. 

 
Portugal foi nossa segunda casa, durante os dias inesquecíveis que lá vivemos, 

um lugar muito aprazível de se habitar e que nos proprorcionou a dádiva de podermos estudar 
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em um palácio do século XV, bem localizado, no centro de Lisboa, remodelado para atender 

todas as necessidades dos alunos, que buscam qualificar seus conhecimentos, contando com 

uma biblioteca de ótimo acervo. 

Nós somos do tamanho de nossos sonhos e através do convênio realizado pelo 

IURJ, realizamos nosso sonho de estudar no exterior com ótimo patamar, já que tudo que um 

sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite sim, que ele possa ser realizado. 

Colaboramos com a mudança que tanto desejamos ver no mundo ainda obscuro da educação em 

nosso país, podendo auxiliar no crescimento pessoal e intelectual de muitas pessoas, 

compartilhando por meio da docência e ensino, parte da bagagem que recebemos em solo 

europeu, transferindo aos demais detalhes do que aprendemos. Por todo o exposto já podemos 

nos considerar privilegiados e de parabéns! 

 
Que esse livro, sirva como mais uma luz para os leitores, que buscam aumentar 

seus conhecimentos sobre alguns apontamentos das ciências jurídicas luso-brasileiras. 

 
E sobre as dificuldades que, por ventura, encontrarmos pelos nossos caminhos, 

devemos recordar o ensinamento do Diretor Presidente do IURJ, Prof. Dr. Simão Aznar Filho, 

que assim nos brindou, certa vez com seu escólio: 

Em momentos difíceis, sempre me recordo de uma lição recebida há muito 

tempo que agora tomo a liberdade de compartilhar com todos: 

Uma empresa fabricante de sapatos em fase de expansão coloca anúncio para 

contratar dois vendedores para abrir o Mercado Africano. Efetivamente contrata dois 

excelentes vendedores, mandando um para o norte da África e outro para o sul. 

Um mês após o início do trabalho de ambos, a gerência recebe os seus 

relatórios. 

O do vendedor que foi para o Sul diz: ‘DESISTAM DESTE MERCADO AQUI 

NÃO VAMOS VENDER NADA, POIS AQUI NINGUÉM USA SAPATOS!’ 

Já o relatório do vendedor que foi para o Norte diz: ‘GENTE, VOCÊS NÃO 

ACREDITAM QUE MERCADO MARAVILHOSO! AQUI NINGUÉM AINDA USA SAPATOS.’” 

Depois desta lição, aprendi que mais vale o olhar do homem que foi para o 

norte do que o homem que foi para o sul. 

Sejamos sempre otimistas, pois somos Brasileiros. Um povo forte e que não 

desiste nunca. 

Sigamos estimados leitores e amigos, há muito ainda para ser edificado, a 

mudança para o Brasil partirá através de uma educação e pesquisa com qualidade, o que de fato, 

estamos empenhados a realizar, eis aqui mais uma prova disso tudo. 

Votos e ótima leitura, saúde e paz. 

O autor 



6 
 

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS BREVES ASPECTOS JURÍDICOS LUSO- 

BRASILEIROS 

A proteção à privacidade e intimidade é o grande alvo na Sociedade da Informação. 

Os eventos de vazamentos de dados podem gerar danos irreparáveis tanto às pessoas físicas 

quanto jurídicas. O estudo apresenta um quadro comparativo entre Brasil e Portugal. 

RESUMO 

O vazamento de dados e as violações da intimidade e privacidade das pessoas, sejam 

naturais ou jurídicas, vêm causando grandes transtornos sociais e efetivos prejuízos no ambiente 

corporativo. A busca etimológica dos termos intimidade e privacidade não tem sido feita de 

forma profunda, acarretando a distorção dos termos, passando até mesmo a serem considerados 

sinônimos. Com a análise inicial da origem das palavras intimidade e privacidade, passando pelo 

panorama constitucional e Civil, com a evolução da mentalidade constitucional e indicando 

constituições que tenham caráter social, se busca traçar um panorama entre o atual estágio de 

proteção de dados no Brasil e Portugal. Em função de Portugal estar incluso na União Europeia, 

também serão trazidos os seus normativos legais para avaliação e comparação. A conclusão 

apontará para se o caminho atualmente seguido pelo Brasil está alinhado com as mudanças 

ocorridas no mundo nos últimos trinta anos, permitindo que o Brasil tenha acesso a um mercado 

consumidor extremamente relevante como o mercado europeu. 

 
INTRODUÇÃO 

A evolução da sociedade reclama por muitas das vezes a evolução do Direito, de 

modo que esse se mantenha atualizado e cumpra o fim social que se espera: de pacificação 

social. 

O modelo econômico social mudou nos últimos cinquenta anos de modo que velhos 

conceitos devem ser revisitados e outros tantos criados. 

Até a queda do muro de Berlim em 1989, dando início à ruptura com a dicotomia de 

domínio EUA-URSS e também de reavaliação do que seriam países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, onde até então existiam “três mundos”, o “primeiro mundo” eram os países 

desenvolvidos, o “segundo mundo” eram os países integrantes do então Pacto de Varsóvia, que 

representavam o bloco comunista, tendo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS, 

como seu capitão-mor e verdadeiro país que exercia com mão de ferro sua ascendência sobre os 

demais, não raro com o uso da força, e, por fim, o “terceiro mundo”, onde estavam incluídos 

todos os países subdesenvolvidos. 

O grande desiderato dos países classificados como subdesenvolvidos ou do terceiro 

mundo era ser alçado ao tão sonhado “primeiro mundo”. Isso foi uma realidade até o fim dos 

anos de 1980 e meados dos anos de 1990. 
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Com o advento da internet e a consequente utilização comercial dela, permitiu-se a 

geração de novos mercados, novos polos de conhecimento, de pesquisa, de desenvolvimento. 

O mundo deixou de ser classificado na bipolaridade entre americanos e soviéticos; a 

União Soviética se desmantelou; a Cortina de Ferro, como eram conhecidos os países dos Balcãs 

que eram alinhados, por força da opressão, com Moscou, se abriu o muro de Berlim, que dividia 

toda a nação da Alemanha e foi palco de momentos dramáticos da história da humanidade, ruiu; 

e a riqueza e o conhecimento passaram a circular. 

Os países que eram os ‘patinhos feios’ do mundo, Brasil, Índia, China e ainda a 

Rússia, remanescente maior da URSS passaram a ser denominados de BRICs, acrônimo da 

inicial dos países. Tais países passaram a ser relevantes no cenário mundial, estando na Índia um 

polo avançadíssimo de software e a China ser atualmente a segunda maior economia do mundo, 

superando o Japão e só sendo superada pelos Estados Unidos da América. 

Os Estados Unidos e a Europa viveram nos idos de 2008 a maior crise financeira 

desde a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1928, que ainda deita reflexos, especialmente na 

Europa. 

O Brasil, correndo ao largo dos seus parceiros de acronímia, vem liquidando sua 

dívida externa, ainda que ao sacrifício de dívida interna que cresce assustadoramente, mas em 

um cômputo geral o país tem tirando milhões da linha de pobreza, potencializando realmente um 

mercado consumidor de quase duzentos milhões de pessoas. 

Esse panorama econômico se faz necessário para situar o contexto econômico 

mundial do presente estudo. 

A internet é atualmente a mais poderosa ferramenta de integração social, econômica 

e cultural. 

Estudo recente indica que a projeção para o comércio eletrônico para 2016 é de 

movimentar mais de US$ 4.000.000.0000,00 (quatro trilhões de dólares americanos), conforme 

pesquisa elaborada pela consultoria Boston Consulting Group (BCG). Essa cifra alçaria a 

internet à quinta economia mundial, acaso fosse um país. 

Com essas premissas é inevitável concluir que informação é poder. Vivemos a Era 

da Informação, sucessora da Era Industrial. Impérios vêm sendo formados em garagem ou por 

jovens, que em alguns casos nem ao menos concluir os estudos universitários concluíram, como, 

por exemplo, o caso de Bill Gates, fundador da Microsoft. 

A proteção aos dados, consequentemente à intimidade e privacidade, foi trazida para 

a ordem do dia, pois além de resguardo dos direitos fundamentais da personalidade citados, visa 

também a manutenção do controle da informação, preservando esse ativo tão caro atualmente. 
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Adiante será inicialmente indicado o conceito, partindo da origem etimológica, dos 

termos intimidade e privacidade. 

Prosseguindo, ver-se-á os princípios constitucionais e o porquê desses dois conceitos 

terem sido alçados ao nível de direitos fundamentais. 

Do mesmo modo como qual o conceito de dados e quais os princípios da Segurança 

da Informação, demonstrando que essa premissa deve ser tomada como estratégica para as 

empresas e como preocupação das mais relevantes para qualquer indivíduo. 

Especificamente no tocante à proteção de dados, será traçado um comparativo entre 

os normativos existentes no Brasil, na União Europeia e em Portugal. 

Concluindo-se, a análise de como o Brasil está posicionado no cenário mundial na 

pretensa busca pela proteção de dados. 

1 ASPECTOS RELEVANTES 

1.1 Aspectos etimológicos das expressões 

Impossível iniciar um estudo, ainda que preliminar, sobre privacidade e proteção de 

dados sem nos situarmos, ao menos sobre a significação de ‘privacidade’, muitas das vezes 

confundida com ‘intimidade’, e que para efeitos jurídicos e práticos sua distinção é de toda 

relevância. 

Privacidade tem sua origem na palavra latina privatus. Analisando a palavra, onde 

pela precisão se transcreve na íntegra, o sítio eletrônico Site de Etimologia nos dá a clara noção: 

“Ela se originou no Latim privatus, pertencente a si mesmo, colocado à parte, fora do coletivo 

ou grupo, particípio passado de privare, “retirar de, separar”, de privus, “próprio, de si mesmo, 

individual”, que por sua vez vem de pri-, “antes, à frente de”. Aquele que está à frente dos 

outros está separado deles, está por sua conta”. 

Nessa linha observa-se que privacidade está ligada diretamente à noção de 

propriedade, algo sobre o qual alguém possui domínio e pode opô-lo em face de terceiros. 

Essa acepção está corretíssima quando se aprofunda no estudo, tal qual se encontra 

na obra organizada pelo filólogo Ernesto Faria, em seu dicionário Latim-Português quando se 

refere ao verbete privatus: “Privatus, I – Particípio passado de privo. II – Adjetivo: privado, 

próprio, particular, pessoal (Cíc. Phil, 3, 14), (Cíc. Phil. 11, 25); (Cíc. C. M. 22). III – 

Substantivo masculino”. 

Por seu turno o estudioso transcreve no verbete intimus o seguinte: “Intimus, 

superlativo correspondente ao comparativo interior. I – Sentimento próprio: 1) Íntimo, o mais 

profundo, o mais recôndito (Cíc. Verr.. 4, 99). II – Sentido figurado: 2) Íntimo, estreito (Cíc. At. 

3, 1, 3). III – Substantivo: A parte inferior”. 
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Tomando estas ideias vê-se que a noção de intimidade é diversa de privacidade, 

ainda na fonte do referido sítio: 

Ela [a privacidade] hoje é abundantemente usada como sinônimo de “íntimo”: 

“Invasão de privacidade”, “Tenho direito à minha privacidade”, “Isso é um abuso contra a 

privacidade” são frases que se espalham em nossos textos como gotas numa tempestade. 

O que essas pessoas despreparadas querem dizer é intimidade; ela deriva do Latim 

intimus,um superlativo de in, “em, dentro”. 

Veja-se que o que é íntimo não é o mesmo que o privado. Aquela se refere a coisas 

relativas ao interior da pessoa, àquilo que ela não reparte com as outras, fora as naturais 

exceções feitas quanto às relações próximas. 

 

Com essa clara noção etimológica dos termos não há como confundir as expressões, 

malgrado até constar em diversos dicionários que ambas sejam sinônimas: privacidade está 

ligada à propriedade, já intimidade está ligada ao juízo de valor, aos segredos, ao que só toca e 

que afeta à própria pessoa, seus anseios, suas opiniões, seus valores, suas preferências, sejam 

políticas, sexuais, religiosas, etc, enfim, é o que o indivíduo guarda para si e de si. 

Posicionando a pesquisa nestas esferas, vemos o impacto direto sobre privacidade 

como direito de propriedade, e intimidade como noção de senso pessoal da esfera das ideias e 

posicionamentos. Cotejando as informações etimológicas com o texto legal, fica de clara 

percepção o porquê de o legislador constitucional ter assegurado como direitos fundamentais a 

proteção à intimidade e à vida privada, e não simplesmente à vida privada englobando 

intimidade, como se sinônimos fossem, insculpidos no inciso X da Constituição Federal de 1988 

– CRFB/88. 

 
1.2 Aspectos constitucionais e civilistas 

O Estado Democrático de Direito, caracteriza-se como o Estado onde a seu princípio 

basilar é a democracia pluralista, permitindo a participação social através dos representantes da 

sociedade, bem como o resguardo à norma jurídica como instrumento de pacificação social e 

proteção do cidadão contra os desmandos do Estado. 

Historicamente observa-se que todas as constituições tidas como ‘sociais’, nas quais 

figuravam a defesa e garantia dos interesses individuais, sociais, políticos e econômicos, 

originaram-se após períodos de intensa instabilidade e/ou privação de liberdades básicas, 

normalmente períodos ou de grave crise econômica ou ditatoriais. 

Vemos em 17 de setembro de 1787 a publicação da Constituição Americana, após a 

guerra de independência em relação ao Império Britânico, todavia essa não possuía em sua 
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redação original uma declaração de direitos, apenas inserida em 1791 pela emenda Bill of 

Rigths, como resalta o prof. Luis Roberto Barroso: 

 

 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, não propriamente uma constituição, mas uma 

Declaração sobre o que seriam as premissas básicas a 

serem resguardadas ao indivíduo, que foi editada no 

início da Revolução Francesa em 1789 e que é norte até 

os dias atuais sobre liberdade, igualdade e fraternidade. 

(2012,40) 

 

 
O século XIX foi um período conturbado para as nações, especialmente no palco 

europeu, com guerras, golpes e toda sorte de instabilidade institucional e política. A entrada no 

século XX se deu diante de um cenário extremamente instável tanto para os países, quanto para 

seus cidadãos. 

Em razão disso, e das mudanças políticas decorrentes, na primeira metade do século 

XX houve o advento da Constituição de Weimar na Alemanha de 1919, período posterior à 1ª 

Guerra Mundial, que se tornaria uma das cartas constitucionais mais influentes da história, 

apesar dos seus menos de 20 (vinte) anos de vigência. Neste diploma, elaborado também em 

meio às turbulências do seu contexto temporal, na sua segunda parte eram incluídos direitos 

individuais e sociais. Foi um marco do constitucionalismo social. 

Após o período negro do nazismo, em 1949, já derrotado o Reich de Hitler, a Lei 

Fundamental da República Federal da Alemanha passa a trazer os direitos fundamentais logo em 

sua abertura, inovando em seu artigo 1º com a proteção à dignidade humana. 

Também em um contexto de pós período ditatorial, a Constituição da República 

Portuguesa – CRP, foi promulgada em 1976 em razão da Revolução dos Cravos que pôs fim à 

ditadura de Francisco Salazar, trouxe profundos avanços garantistas, inovando especificamente 

sobre o comparativo de alguns aspectos sobre o direito envolvendo os meios eletrônicos, que se 

convenciona chamar de Direito Eletrônico, será tratado mais detidamente adiante, pois em seu 

artigo 35 já trata como direito individual a garantia de acesso à informática. 

No âmbito interno o Brasil saiu do período ditatorial iniciado em 1964 com o Golpe 

Militar, tendo tido uma constituição formal em 1967 e outra material, a Emenda 1/1969, 

verdadeira nova constituição, contudo sem ter sido elaborada por uma assembleia constituinte 

originária, permitindo esta os graves desmandos através do expediente dos Atos Institucionais, 

que jogaram o país às trevas em seu mais nebuloso período histórico. 
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Saindo desta era de opressão, foi promulgada a Constituição Federal em 1988, 

também conhecida como Constituição Cidadã, haja vista o grande enfoque nas garantias 

individuais e sociais. 

Ainda bebendo na fonte inesgotável de saber do constitucionalista carioca, o 

professor Barroso leciona que: 

 

 
A democracia pode ser vista em seu sentido formal, 

inclusa aí a ideia de governo da maioria, respeito aos 

direitos fundamentais, indicados como liberdades 

públicas; e o sentido material, verdadeiro objetivo do 

estado constitucional de direito, pois é a materialização 

das garantias previstas nas regras de constituição do país, 

e que para ser alcançada ao Estado não basta apenas 

respeitar os direitos individuais, mas garantir e promover 

outros direitos fundamentais, de conteúdo social, 

necessários aos patamares mínimos de igualdade 

material. Sem eles não é possível a vida digna e o gozo e 

fruição da liberdade. 

 

 
Com o advento das novas tecnologias essa efetivação dos direitos fundamentais à 

intimidade e garantida da vida privada ganham contornos mais complexos e tênues, em especial 

quando cotejados com outras garantias, como o direito à informação, resultando em um aparente 

conflito de premissas constitucionais. 

A sociedade vive um momento de transição entre eras e não bastarão apenas as 

normas frias editadas, até pelo fato de que o avanço tecnológico e social é totalmente 

descompassado do avanço legislativo, razão pela qual urge que a análise dos casos concretos, 

em especial quando a evolução tecnológica seja uma das variantes envolvidas, deve ser feito sob 

a ótica principiológica, a fim de que se permita a realização da efetivação material dos direitos 

fundamentais previstos na Carta Magna. 

 
1.3 Intimidade e privacidade como direitos fundamentais 

No Brasil o artigo 5º, inciso X da CRFB/88 indica que “são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a1 honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação;”. 
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Comparativamente, temos na CRP/76 em seu artigo 35 a garantia de utilização da 

informática, estando ele incluso no Título II, nominado como direitos, liberdades e garantias e 

sob o capítulo I também nominado de direitos, liberdades e garantias pessoais, demonstrando 

que nessa nação-irmã a questão informática foi alçada à direito fundamental. Transcreve-se a 

íntegra: 

Artigo 35º. - Utilização da informática 

1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados 

informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a 

sua rectificação e actualização, e o direito de conhecer a 

finalidade a que se destinam, nos termos da lei. 

2. A lei define o conceito de dados pessoais, bem como 

as condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, 

conexão, transmissão e utilização, e garante a sua 

protecção, designadamente através de entidade 

administrativa independente. 

3. A informática não pode ser utilizada para tratamento 

de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, 

filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e 

origem étnica, salvo mediante consentimento expresso 

do titular, autorização prevista por lei com garantias de 

não discriminação ou para processamento de dados 

estatísticos não individualmente identificáveis. 

4. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, 

salvo em casos excepcionais previstos na lei. 

5. É proibida a atribuição de um número nacional único 

aos cidadãos. 

6. A todos é garantido livre acesso às redes informáticas 

de uso público, definindo a lei o regime aplicável aos 

fluxos de dados transfronteiras e as formas adequadas de 

protecção de dados pessoais e de outros cuja salvaguarda 

se justifique por razões de interesse nacional. 

7. Os dados pessoais constantes de ficheiros manuais 

gozam de protecção idêntica à prevista nos números 

anteriores, nos termos da lei. 
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No Brasil a Constituição prevê genericamente a proteção à intimidade e vida 

privada, quanto em Portugal a proteção de dados e as garantias para utilização da informática 

são expressamente previstas. 

Em terras brasileiras o constitucionalista mineiro Kildare Gonçalves Carvalho 

tratando do tema reafirma que “o avanço tecnológico coloca em enorme vulnerabilidade a vida 

privada e a intimidade, reconhecendo que ambos estão na órbita dos direitos da 

personalidade”(2012.666). 

Nesse mesmo sentido o mestre lusitano Jorge Miranda, aderente à concepção 

jusnaturalista da constituição, onde para ele os direitos existem de forma nata, pelo simples fato 

de o homem existir, leciona nos seguintes termos: 

[...] os direitos de personalidade são posições jurídicas 

fundamentais do homem que ele tem pelo simples facto 

de nascer e viver; são aspectos imediatos da exigência de 

integração do homem; são condições essenciais ao se ser 

e devir; revelam o conteúdo necessário da personalidade; 

são direitos de exigir de outrem o respeito da própria 

personalidade; têm por objecto, não algo do exterior ao 

sujeito, mas ‘modos de ser físicos e morais da pessoa’ ou 

‘bens da personalidade moral e jurídica’. Nada obstante 

largas zonas de coincidência, e adquirirem os direitos de 

personalidade imediata relevância constitucional, eis que 

nenhuma Constituição os pode omitir, não são, contudo, 

assimiláveis direitos fundamentais e direitos de 

personalidade. (2012,55) 

 

Ainda da lição do mestre português, diferencia-se os direitos fundamentais, pois 

estes pressupõem relação de poder, já os direitos da personalidade, pressuporiam relação de 

igualdade. 

Porém, relevante observação que ele faz, dentro da ótica jusnaturalista de sua 

concepção constitucional, é de que os direitos fundamentais têm caráter publicista, ainda que 

ocorram entre particulares, já os direitos de personalidade uma incidência privatística, ainda 

quando sobreposta ou subposta à dos direitos fundamentais. Separa, pois, os direitos 

fundamentais como sendo da esfera Constitucional e os direitos da personalidade, sendo da 

esfera Civil. 

Todavia não há como não se identificar que os direitos fundamentais do indivíduo, 

seja o direito à não violação de sua honra, da sua privacidade, da sua intimidade, da sua imagem, 

estão obviamente diretamente ligados ao direito da personalidade, pois como Carvalho ressalta o 
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direito da personalidade deve ser entendido como “o caráter que individualiza a pessoa e que a 

distingue das outras”. 

Desenvolvendo a análise etimológica na abertura da presente missiva, o professor 

lisboeta Adriano de Cupis ensina precisamente a distinção entre intimidade e privacidade sendo 

que “a intimidade é o modo de ser do indivíduo, que consiste na exclusão do conhecimento 

pelos outros de tudo quanto se refere ao mesmo indivíduo” (1988,334) 

O professor Carvalho esclarece em nota do seu Curso o que se deduz ser a fonte do 

equívoco de dar sinonímia às expressões intimidade e privacidade. A nota consiste no seguinte: 

A origem doutrinária do direito à intimidade reside no 

artigo intitulado The rigths to privacy, publicado na 

Harvard Law Review, em 15 de dezembro de 1890, de 

autoria de Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, os 

quais utilizaram no seu estudo a locução rigth to be let 

alone, formulada originalmente pelo juiz Cooley, em sua 

obra de 1973, intitulada: The elements of 

torts.(2012,161) 

 

Ora, as origens dos termos em português vêm do latim, como indicado retro, e na 

sua origem os termos são distintos, referindo-se a objetos igualmente distintos. Pelo fato de que 

a origem doutrinária sobre o direito à intimidade estar incluída em artigo nominado The rigths to 

privacy pode ter sido essa a razão do dissenso. 

Quando fica clara a distinção entre intimidade e privacidade, se podem ver quais os 

bens jurídicos tutelados, permitindo também percepção da sua natureza fundamental, 

reclamando a proteção constitucional. 

Situados os direitos à intimidade e à vida privada como direitos fundamentais, e no 

que toca aos dados que possam ser vetores de ofensas a tais direitos, então pode ser considerada 

a proteção desses como a forma de garantia a tal direito. 

Sendo seara tormentosa e pouco útil à questão, mas comungando da lição do mestre 

Rui Barbosa, para quem “os direitos são disposições meramente declaratórias, imprimindo 

existência legal aos bens e valores por elas reconhecidos, enquanto garantias são disposições 

assecuratórias que têm por finalidade proteger direitos, (1933,11) nota-se que a Constituição 

Portuguesa além de fixar como direito fundamental em seus artigos 25 e 26 o direito à 

intimidade e outros direitos pessoais, em seu artigo 35 além de reconhecer como direito 

fundamental a utilização da informática, também dá garantias ao cidadão para possa fazer valer 

tais direitos. 
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Essas definições são de enorme relevância quando da aplicação dos institutos na 

prática diária seja por empresas que atuem na seara eletrônica, seja pelos operadores do Direito 

que se vejam diante das questões de ofensa à privacidade, intimidade, imagem, propriedade, etc, 

que as novas tecnologias têm expostos os cidadãos. 

 
1.4 Evolução do Direito 

O Direito decorre do tripé elaborado por Miguel Reale, essa é a Teoria 

Tridimensional do Direito, consistente em Fato, Valor e Norma. 

A Teoria afirma que o Direito compõe-se por três dimensões: a dimensão 

normativa, onde o Direito é entendido como ordenamento, em segundo, a dimensão fática, onde 

o Direito é tido como realidade social histórico-cultural e por fim, sua dimensão axiológica, 

onde o Direito é valorativo. 

Dessa forma o estudo do Direito não se dá em compartimentos estanques, mas sim 

em dinamismo onde a norma jurídica finalmente elaborada decorre dos fatos, que nunca é 

isolado, mas sim um conjunto de circunstâncias, e da valoração que a sociedade dá desse 

conjunto de fatos. 

É de se observar que esse procedimento não é célere, mas paulatino e até mesmo o 

deve sê-lo, pois fazer a pacificação social através de normas pontuais é atividade legislativa que 

não pode ser feita de forma açodada. 

Entretanto, quando trazemos essa realidade do Direito para o mundo das novas 

tecnologias, vemos que o avanço tecnológico é impossível de ser acompanhado pelo Direito, 

acaso este queira regular pontualmente suas atividades. 

Com efeito, em nenhum outro campo da vida social há dificuldade tão grande de se 

adequar o arcabouço jurídico aos fatos decorrentes desse meio, desde que ao invés de serem 

elaboradas normas gerais e principiológicas, o legislador fique tentado a regular o fato ou 

tecnologia especificamente. 

Evolutivamente o Direito Eletrônico, que aqui não se entrará nas diversas formas 

que vêm sendo chamada os reflexos jurídicos decorrente do uso e aplicação das tecnologias, 

nada mais é do que a evolução natural do Direito. Há defensores que seja um ramo autônomo, 

outros que seria um ‘modismo’ e outros que o veem como uma evolução do direito como hoje é 

conhecido. 

A professora Patrícia Peck Pinheiro define com propriedade essa cadeia evolutiva e 

a importância da contextualização do Direito Eletrônico no mundo moderno: 
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O Direito Digital consiste numa evolução do próprio 

direito, abrangendo todos os princípios fundamentais 

vigentes e introduzindo novos institutos e elementos para 

o pensamento jurídico em todas as áreas: direito 

constitucional, civil, autoral, comercial, contratual, 

econômico, financeiro, tributário, penal, internacional, 

etc. [...] Já não basta haver um conjunto de leis. É preciso 

estabelecer uma interpretação dinâmica, interagir no 

ambiente em que está a manifestação de vontade, como 

num videogame em que se deve entender a regra no 

próprio jogo.(2012,38) 

 

 

Indene de dúvidas que a aplicação do Direito às novas tecnologias hoje se debruça 

por diversos ramos ‘tradicionais’ do Direito, seja nas relações trabalhistas com o advento do 

ponto eletrônico, teletrabalho, monitoramento de e-mails funcionais, normas de utilização de 

equipamentos eletrônicos, etc. Na área criminal há o sem número de fraudes eletrônicas, 

bancárias, danos eletrônicos, concorrência desleal, etc. Na esfera civil e consumerista, inegável a 

evolução a passos largos da contratação eletrônica, comércio eletrônico, desmaterialização dos 

próprios títulos de crédito, havendo aposição de assinatura por meio de certificados digitais, 

oferta e aceitação, etc. 

A reboque da evolução, novos questionamentos e situações ainda não previstas ou 

regulamentadas vêm surgindo: como mensurar o tempo à disposição para aferição do 

teletrabalho? Nos casos de cópia de dados e informações, há tipo penal? Caso se aplique furto, 

há a subtração da coisa, elemento essencial deste tipo penal? A implantação de malware 

constitui ilícito penal? Se sim, qual? O envio de e-mails não solicitados, SPAM, gera dever 

indenizatório? A perseguição virtual é tipificada? 

Não só nas relações entre particulares ou por atos ilícitos desses se restringe a 

evolução e atuação do Direito Eletrônico, no campo também da administração judiciária há o 

objetivo de desmaterialização do processo judicial, migrando os autos físicos para autos digitais, 

em especial após o advento da Lei 11.419/06. Também em função disso, vários questionamentos 

surgiram, em especial no que toca à publicidade dos atos e acesso público do conteúdo do 

processo. 

Tais avanços, jogando uma pá de cal na corrente que considera o Direito Eletrônico 

como um ‘modismo’, mas demonstrando que se trata inegavelmente de uma realidade 

inafastável, são constantes e diuturnos. Seja pela celeridade que impinge às relações contratuais 

e/ou públicas, seja pela economia com procedimentos e/ou deslocamentos, seja ainda pelo 

impacto ambiental positivo, pois com a desmaterialização de procedimentos, isso diminui a 
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pegada ambiental, ou ecológica, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e 

harmônico. 

 
2 PROTEÇÃO DE DADOS 

 
2.1 Conceito de Dados 

Inicialmente para que se possa proteger algo tem que se ter a clara visualização do 

que se quer proteger. 

Antes da definição, importante também entender-se qual a razão da escalada na 

preocupação e proteção de dados no mundo. Inegavelmente vivemos uma era transitória, tendo 

passado a humanidade da Era Agrícola para a Era Industrial e atualmente estando na transição 

para a Era da Informação. 

O surgimento da internet como meio de comunicação entre pontos autônomos, em 

que um ponto pode continuar a emitir e receber independente dos demais, criado essencial e 

originalmente com objetivos militares, ao tempo chamada de ARPANet (Advanced Research 

and Projects Agency - Agência de Pesquisas em Projetos Avançados) do Departamento de 

Defesa dos EUA, em 1969, é o estopim dessa Era. 

Desde 1969 até o presente, o que era uma rede exclusivamente militar migrou para 

os laboratórios das Universidades e posteriormente ganhou seu perfil comercial, desembocando 

simplesmente em uma das mais revolucionárias invenções da Humanidade, ferramenta que 

mudou a forma em que as pessoas se comunicam, fazem negócios, interagem, etc. No Brasil a 

internet passou a ter caráter comercial em 1995 com a edição da Norma 004 do Ministério das 

Comunicações. 

Com isso o volume de dados aumentou em progressão geométrica, reclamando 

atenção total sobre o seu cuidado e segurança. Quem detém o conhecimento detém o poder. O 

conhecimento se alcança com informação, que por sua vez advém da análise de dados. 

Sendo assim, nas palavras do professor titular de matemática da Universidade de 

São Paulo – USP, Dr. Valdemar W. Setzer, dado é “uma sequência de símbolos quantificados 

ou quantificáveis.” 

Ainda segundo este pesquisador dado é diferente de informação. Essa última 

decorre da subjetividade de assimilação dos dados. O computador não processa informação, mas 

apenas dados. Esse caráter subjetivo de tratamento dos dados é que gera o diferencial de 

conhecimento, ativo empresarial valiosíssimo no mundo competitivo atual. 

As bases de dados são, portanto, consideradas dessa forma como: 
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[...] conjunto de arquivos destinados à utilização por 

sistemas de processamento de dados, as bases de dados 

têm sido conceituadas, de uma forma mais ampla, como 

a compilação de dados, obras e outros materiais 

organizados de uma maneira sistemática e ordenada, em 

função de determinados critérios e para finalidades 

específicas, em condições de serem acessados 

individualmente por meio eletrônico ou não.(2015,233) 

 

Conclui-se, portanto, que os dados e o aglomerado deles, as bases, em síntese e 

originalmente, são elementos dotados de valor, seja ele econômico, sentimental, cultural, ou 

outro que agregue valor ao dado computacional, logo vital que se proteja esses dados, para 

proteção econômica, da intimidade ou da privacidade. 

 
2.2 Segurança da informação 

A segurança da informação foi alçada a setor estratégico dentro de qualquer 

empresa, seja da mais simplória firma individual às grandes corporações transnacionais. Porém 

essa preocupação não se restringe somente às empresas, mas do mais anônimo indivíduo à 

grande celebridade, todos, sem exceção, devem ter a segurança da informação como uma 

preocupação e tomar todas as medidas e cuidados necessários para que seus dados e 

informações vazem. 

O momento é de transição também cultural. Desde tempos remotos que os pais 

ensinam aos filhos tomarem cuidado com conversa com estranhos, não abrir a porta de casa para 

qualquer um, não divulgar seu endereço e outras medidas de cautelas presenciais, porém não há 

ainda a cultura, em larga escala, dos cuidados que devem ser tomados no ambiente virtual. 

O advento das redes sociais aproximou pessoas, ampliou áreas de contato, permite 

desbravar novos horizontes, derrubando fronteiras e distâncias, porém nos torna 

proporcionalmente vulneráveis se cuidados básicos não forem tomados. 

Ainda são poucos os pais que acompanham os filhos em suas navegações pela 

internet, quem são seus amigos virtuais, o que é dito nas redes sociais, quais dados são tornados 

públicos, quais fotos são publicadas e qual a extensão de sua publicidade. 

O eminente mestre Renato Leite Monteiro afirma que a regra inafastável da 

segurança da informação é que “seus dados vão vazar, não importa o que se faça”. A grande 

preocupação, então, é no controle do nível de vazamento desses dados. 

Em igual medida as empresas necessitam de políticas de segurança e controle, seja 

da utilização de equipamentos externos em suas redes, o fenômeno da consumerização, grande 

risco de segurança, pois permite o acesso de equipamentos particulares de seus colaboradores na 
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rede corporativa. Em recente pesquisa da Symantec, citada por Thor Olavsrud, concluiu-se que 

59% das 6,2 mil empresas entrevistadas permitem e estimulam a utilização desses 

equipamentos. A ideia de que com isso reduziria a necessidade de investimento no parque 

informático é medida arriscada e que como ainda se trata de prática incipiente, apesar de rápida, 

ainda estar por se conhecer os reais impactos que isso acarretará na segurança da informação nas 

corporações. 

 
2.3 Dispositivos jurídicos de proteção de dados 

Atualmente no Brasil não temos dispositivos legais diretamente relacionados à 

proteção de dados, ao reverso da realidade da Europa e de Portugal, nação-irmã paradigma do 

presente estudo. 

Para sê-lo feito há que se fazer uma conjugação de normas, a Constituição Federal 

de 88 como norte máximo, e adequando-se as normas infraconstitucionais conforme o caso 

concreto. 

Os instrumentos legais no Brasil que são utilizados na proteção de dados são a 

aplicação interpretativa do art. 5º, incisos X, que garante o direito à inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra, da imagem e assegurando a indenização; do XII, 

garantindo a inviolabilidade da correspondência, das comunicações telegráficas, dos dados, e 

das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial para fins criminais; e do XIV, 

assegurando a o acesso à informação sobre a própria pessoa; 

Como garantidor do último inciso, há o remédio constitucional do habeas data. 

Ainda em se tratando de ‘informação’ o inciso XXXIII do normativo constitucional supra, fixa o 

direito de a pessoa ter acesso às suas informações em órgãos públicos, ou que sejam de interesse 

coletivo. A edição da Lei 12.527/11 dá o instrumental e garante a efetividade deste direito. Com 

um pequeno intertísico de apenas 23 (vinte e três) anos entre a fixação do direito e a 

regulamentação dando ferramentas jurídicas para sua efetivação... 

A Lei 10.406/02, o Código Civil, em seus artigos 20 e 21 dão ferramentas para 

conter, ainda que paliativamente, eventual ofensa ou vazamento de dados. Em especial o artigo 

21 é o fundamento legal que dá azo à Ação Inibitória, procedimento muito utilizado quando da 

divulgação indevida de dados, como os casos de vazamento de fotos, vídeos, dados estratégicos 

das empresas, enfim, todo o tipo de vazamento que não haja uma condição de tipificação penal 

cabível. 

A seu turno Portugal e a Europa como um todo está anos-luz à frente do Brasil no 

tema. 
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O artigo 35 da Constituição Portuguesa desde 1976 já prevê a Utilização da 

Informática como direito fundamental. Com as alterações posteriormente introduzidas, o 

normativo dá uma precisa e segura fonte de proteção aos dados. 

Com o advento da União Europeia, evolução da Comunidade Europeia criada pelo 

Tratado de Maastrich de 1992, passando de um mero mercado comum para uma União de países 

com o fim de criação de um bloco de nações independentes, mas com unidade monetária, 

diretivas legais a serem aplicadas pelos países membros e instituição de Tribunal supranacional. 

Nesse aspecto as diretivas comunitárias seguem como norte para os países membros. 

Em termos de proteção de dados, a Europa está não só na proteção inicial dos dados, mas já está 

na reflexão sobre quem são as pessoas que têm acesso a esses dados e qual a forma de 

tratamento deles. 

Fazendo um quadro sistemático das diretivas comunitárias pertinentes à proteção de 

dados conclui-se que em quase sua totalidade estão atreladas a normas de Comércio Eletrônico. 

São os seguintes diplomas: 

 
• 28/01/81 Convenção nº 108 do Conselho da 

Europa para a proteção das pessoas relativamente ao 

tratamento automatizado de dados de caráter pessoal; 

• 24/10/95 Diretiva 95/46/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados; 

• 16/04/97 Comunicação da Comissão Europeia 

“Uma iniciativa europeia para o comércio eletrônico” 

(COM (97)157 Final); 

• 15/12/97 Diretiva 97/66/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa ao tratamento de dados 

pessoais e à proteção da privacidade no sector das 

telecomunicações; 

• 14/05/98 Resolução do Parlamento Europeu 

sobre a iniciativa europeia para o comércio eletrônico 

(A4-0173/98); 

• 08/06/00 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos legais 

dos serviços da sociedade de informação, em especial 

do comércio eletrônico; 

• 12/07/02 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa ao tratamento de dados 
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pessoais e à proteção da privacidade no sector das 

comunicações eletrônica (Diretiva relativa à 

privacidade e às comunicações eletrônica) 

• 15/03/06 Diretiva 2006/24/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à conservação de 

dados gerados ou tratados no contexto da oferta de 

serviços de comunicações eletrônicas publicamente 

disponíveis ou de redes públicas de comunicações, e 

que altera a Diretiva 2002/58/CE 

 
O avanço no tratamento de dados e seus reflexos por parte da União Europeia chega 

ao primor de aquele bloco avaliar os riscos da exportação de dados para extra muros dos países 

da União, em especial pelo caráter não fronteiriço das relações eletrônicas. 

Em 2010 a Comissão Europeia, divulgou a Decisão 2010/87/EU instituindo 

cláusula-tipo para os exportadores de dados para além dos domínios da União Europeia. 

Em termos portugueses temos a seguinte cronologia, além do próprio artigo 35 da 

Constituição: 

 
• Lei 67/98 – Lei da Proteção de Dados Pessoais; 

• Lei 69/98 – Regula o tratamento de dados 

pessoais e a proteção de da privacidade no sector das 

telecomunicações. 

• Lei 2/94 – estabelece os mecanismos de controlo 

e fiscalização do Sistema de Informação Schengen; 

• Decreto-Lei 7/2004 – transpõe a Diretiva do 

Comércio Eletrônico e o artigo 13º da Diretiva das 

Comunicações Eletrônica 

• Lei 43/2004 – Lei da organização e 

funcionamento da CNPD (Comissão Nacional de 

Proteção de Dados) 

• Lei 32/2008 - transpõe a Diretiva da Retenção de 

Dados, relativa à conservação de dados das 

comunicações eletrônica; 

 
Atualmente a União Europeia está revendo suas normas de proteção de dados, onde 

será editada nova Diretiva. Uma das principais alterações pretendidas é que a captação de dados 

dos usuários só possa ser feita através do sistema opt-in, ou seja, para que o captador do dado 
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possa fazer essa captação, o usuário expressamente deve autorizar e ter ciência dessa captação. 

Esse modelo diverge do atualmente utilizado de sistema opt-out, onde o dado é captado e caso o 

usuário não deseje sua inclusão ou retenção desse dado, deve acessar o sistema do captador e 

desautorizar. 

Essa mudança de padrão inviabilizará o core bussiness de várias starts-ups, 

empresas de tecnologia e/ou e-commerce que irão passar a atuar no mercado. Como dito alhures 

a grande moeda hoje em termos eletrônicos são os dados dos usuários. Essa retenção de dados e 

manipulação, direcionando serviços, é o que permitiu gigantes nascerem, tais como Google e 

Yahoo. Há de se refletir se essa mudança de rumos da União Europeia é realmente para proteger 

o usuário ou para resguardar mercado a esses gigantes. A ver. 

Mesmo com a aprovação no Brasil do Projeto de Lei (PL 2126/11) considerado 

como o Marco Civil da internet. Onde há alguns dispositivos que tratam da proteção de dados, 

conservação e utilização que ainda vão gerar acaloradas discussões. 

Paralelamente, mas em iter legislativo ainda inicial, há o Ante Projeto de Lei que 

trata especificamente da Proteção de Dados, proposta elaborada pelo então Departamento de 

Proteção de Defesa do Consumidor, atualmente Secretaria. O coordenador-geral de supervisão 

do Departamento declarou que “O cidadão deve ser sempre considerado titular e proprietário de 

seus próprios dados”. Essa afirmação se coaduna com o conceito de privacidade do início do 

presente estudo. 

Em termos de instrumentos garantidores é inconteste e incomparável o avanço 

europeu como um todo. 

O Brasil além de superar os entraves, a lentidão e a própria fogueira de vaidades 

ainda deverá acelerar as discussões para que fique em compasso de igualdade com mercados 

consumidores como o da União Europeia, visto que a proteção, armazenagem e manipulação de 

dados está na ordem do dia daquele bloco, vedando relações comerciais com os países que não 

dão o mesmo tipo de tratamento, retirando parcela significativa de oportunidades de negócios ao 

Brasil. 

 

3 CONCLUSÃO 

O estudo demonstrou a evolução dos conceitos de intimidade e privacidade, em 

especial fundamentando etimologicamente que ambos são termos distintos, sendo o primeiro da 

orbital sentimental e o outro da órbita patrimonial. Com a perda da referência etimológica e 

apenas tendo em mente o termo em inglês privacy, o que passou a gerar profunda confusão até 

mesmo em filólogos. 
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Tais conceitos de intimidade e privacidade vêm sendo inclusos em todas as 

constituições com viés social. Na análise constitucional evolutiva viu-se que após períodos de 

instabilidade institucional, econômica ou períodos de repressão e supressão de direitos e 

garantias individuais, quando a ordem democrática era reestabelecida, os diplomas constitutivos 

privilegiavam esses conceitos como forma garantidora ao cidadão frente à opressão do Estado e 

aos seus pares. 

Com o nascimento da internet como ferramenta militar e posteriormente a migração 

dessa para o uso acadêmico e finalmente para o uso comercial, observou-se que o volume de 

dados que trafegam aumentou exponencialmente, mudando por completo a história da 

humanidade, iniciando a Era da Informação. 

Consequentemente, a fluxo de dados protestou por políticas de segurança e proteção 

aos mesmos. A regra basilar de segurança da informação é que os dados sempre vazarão, em 

maior ou menor grau, mas sempre haverá ocorrências de irregularidades, razão pela qual urge 

que sejam criados mecanismos de proteção de dados para minimizar os riscos e controlar as 

consequências. 

Comparativamente o Brasil está muitíssimo atrasado em termos de proteção de 

dados quando comparado à União Europeia e a Portugal, país paradigma desse estudo. 

No Brasil ainda engatinha o sistema de proteção de dados, onde não há sequer uma 

normatização específica para a proteção e manipulação de dados, mas dependente de conceitos 

extremamente largos que não dão a adequada proteção ao usuário. 

Em outro giro, Portugal desde 1976 com o advento da Constituição decorrente da 

Revolução dos Cravos já prevê especificamente regras de acesso e utilização da informática 

como direito fundamental. 

A União Europeia possui a Autoridade Europeia de Proteção de Dados e Portugal a 

Comissão Nacional de Proteção de dados há quase 10 (dez) anos. 

A fase além-mar está não mais em pensar o que deve se proteger, como no Brasil 

esta tem sido a discussão, mas sim como proteger e qual o tratamento e tipo de acesso para esses 

dados. 

No atual momento a discussão europeia para alteração das diretivas pertinentes à 

proteção de dados está, entre outros aspectos, se debruçando sobre a questão se os dados do 

usuário podem ser coletados e possibilitado a este a possibilidade de deixar de sê-lo, sistema opt-

out, ou se para ser coletados o usuário deve autorizar expressamente, sistema opt-in. Isso afetará 

o modelo de negócios de vários empreendedores digitais. 

A questão subjacente da pretendida mudança é se isso representará um avanço na 

proteção da privacidade e intimidade do usuário ou será verdadeira ‘reserva de mercado’ às 
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empresas que durante mais de uma década coletaram dados e formaram uma base incalculável 

de informações e se valem dessas para praticamente saber tudo de todos. 

A destruição da vida privada está para a economia da informação, assim como a 

destruição do ambiente está para a economia industrial. O tempo dirá. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARBOSA, Rui. Comentários à constituição federal brasileira (coligidos e ordenados por 

Homero Pires). São Paulo: Livraria Acadêmica, 1933. 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
BELLEIL, Arnaud. E-Privacy, Paris: Dunod, 2001. 

CANOTILHO, J. J. Gomes,; MOREIRA, Vital. Constituição portuguesa anotada. v. 1, 4ª ed. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2007. 

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 18 ed. rev. atuali. e  ampl. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2012. 
CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Lisboa: Morais, 1961 

FARIA, Ernesto. Dicionário escolar latino-português: revisão de Ruth Junqueira de Faria. 5ª ed. 

Rio de Janeiro: FENAME, 1975. 

LUCCA, Newton de. Títulos e contratos eletrônicos: o advento da informática e suas 

consequências para a pesquisa jurídica, in Direito & Internet: aspectos jurídicos relevantes. 

Coord. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, t. 4, 1988. 

MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição portuguesa anotada. t. I, 2ª ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2010. 

PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 4ª ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 
REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Considerações iniciais sobre proteção jurídica das bases de 

dados. in Direito & Internet: aspectos jurídicos relevantes, coordenado por Newton de Lucca e 

Adalberto Simão Filho. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acessado em: 

08 ago. 2012. 

BRASIL. Lei 11.419/06. Lei do processo eletrônica. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm>. Acessado em: 08 

ago. 2012. 

BRASIL. Lei 12.527/11. Lei de acesso à informação. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acessado em: 10 

ago. 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm


25 
 

BRASIL. Lei 10.406/02. Código Civil. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acessado em: 08 ago. 

2012. 

BRASIL. PL 2126/11. Disponível em: < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=517255>. 

Acessado em: 08 ago. 2012. 

UNIÃO EUROPEIA. Convenção 108/CE. Disponível em: < 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/Convencao108.htm>. 

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 95/46/CE. Disponível em: < 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/95-46-CE.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2012. 

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2000/31/CE. Disponível em: < 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/DIR00-31-CE.pdf>. 

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2002/58/CE. Disponível em: < 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/2002-58-CE- 

telecomunica%C3%A7%C3%B5es.pdf>. 

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2006/24/CE . Disponível em: < 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/DIR2006-24-CE.pdf>. 

PORTUGAL. Constituição Federal (1976). Constituição da República Portuguesa. Disponível 

em: < http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. 

Acessado em 10 ago. 2012. 

PORTUGAL. Lei 67/98. Disponível em: < http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/LPD.pdf>. 

PORTUGAL. Lei 69/98. Disponível em: < http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/lei_6998.htm> 

PORTUGAL. Lei 2/94. Disponível em: < http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/Lei2-94- 

Schengen.pdf> 

PORTUGAL. Decreto-Lei 7/2004. Disponível em: < 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/DL7.2004.pdf> 

PORTUGAL. Lei 43/2004. Disponível em: < http://www.cnpd.pt/bin/cnpd/Lei_43_2004.pdf> 

PORTUGAL. Lei 32/2008. Disponível em: < http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/Lei32- 

2008_retencao_dados.pdf> 

 
 

ARTIGOS 

 

ETIMOLOGIA, Site de. Disponível em < 

http://origemdapalavra.com.br/palavras/privacidade/>. Acessado em 07 jun. 2012. 

World Wide Fund for Nature (WWF, "Fundo Mundial para a Natureza") – WWF-Brasil, 

disponível em: < 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/o_que_e_pegada_ecolog 

ica/>. Acessado em 08 ago. 2012. 

WIKIPEDIA. Verbete ‘ARPANET’. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/ARPANET>. 

Acessado em: 10 ago. 2012. 

SETZER, Valdemar W. Dado, Informação, Conhecimento e Competência. Disponível em: < 

http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/datagrama.html>. Acessado em: 10 ago. 2012. 

Olavsrud, Thor. Consumerização: Como manter a segurança dos dispositivos móveis. 

CIO/UOL. Disponível em: <http://cio.uol.com.br/gestao/2012/08/10/consumerizacao-como- 

manter-a-seguranca-dos-dispositivos-moveis/>. Acessado em: 10 ago. 2012 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=517255
http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/Convencao108.htm
http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/95-46-CE.pdf
http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/DIR00-31-CE.pdf
http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/2002-58-CE-
http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/DIR2006-24-CE.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/LPD.pdf
http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/lei_6998.htm
http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/Lei2-94-
http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/DL7.2004.pdf
http://www.cnpd.pt/bin/cnpd/Lei_43_2004.pdf
http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/Lei32-
http://origemdapalavra.com.br/palavras/privacidade/
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/o_que_e_pegada_ecolog
http://pt.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/datagrama.html
http://cio.uol.com.br/gestao/2012/08/10/consumerizacao-como-


26 
 

DIVERSOS 

 

http://www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm:12-100468, acessado em 17 de 

abril de 2012. 

MONTEIRO, Renato Leite. Aulas ministradas no curso de especialização lato sensu de MBA 

em Direito Eletrônico. Escola Paulista de Direito, 2012. 
UNIÃO EUROPEIA. Decisão 2010/87/EU. Disponível em: 

<http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/DecCom5-10-2010-CCT.pdf>. Acessado em 10 

ago. 2012. 

DONEDA, Danilo. Anteprojeto de proteção de dados pessoais deverá chegar à Câmara em 

breve. Agência Câmara de Notícias. Disponível em: < 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CONSUMIDOR/414416-ANTEPROJETO-DE- 

PROTECAO-DE-DADOS-PESSOAIS-DEVERA-CHEGAR-A-CAMARA-EM-BREVE.html>. 

Acessado em: 10 ago. 2012. 

http://www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm%3A12-100468
http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/DecCom5-10-2010-CCT.pdf
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CONSUMIDOR/414416-ANTEPROJETO-DE-


27 
 

DIREITO ELEITORAL COMPARADO 

 
Tal como se pode deduzir do título do Relatório, o objetivo do mesmo é apresentar um 

estudo sobre os principais tópicos de Direito Eleitoral comparado, analisando a legislação 

brasileira e portuguesa conforme segue: 

 

CAPACIDADE ELEITORAL ATIVA E RECENSEAMENTO ELEITORAL NO 

BRASIL 

 

A capacidade eleitoral ativa e o recenseamento eleitoral, compreendem pontos 

importantes em qualquer base jurídica que tenha como estudo o direito eleitoral, porquanto, nas 

palavras de, JORGE MIRANDA (2007,145) “ Adquirindo a capacidade eleitoral ativa , o 

cidadão passa a tornar-se eleitor”. Eis portanto, o primeiro grande passo na sistemática da 

conversão de uma cidadania meramente passiva para a vivência concreta de direitos políticos, a 

saber, tornar-se eleitor implica a mudança deste status, de observação leniente para uma maior 

atividade cidadã, política, de serviço à pátria, de fortalecimento da nação por meio da 

participação da vida política contribuindo com a construção de uma administração pública fruto 

do enlaçamento cívico denominado sufrágio. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, trata do alistamento eleitoral no 

Capítulo IV ( Dos Direitos Políticos) e no Título II ( Dos Direitos e Garantias Fundamentais), 

onde preceitua que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direito 

e secreto, com valor igual para todos, e mediante outros institutos de democracia semidireta, tais 

como plebiscito , o referendo e a iniciativa popular. A legislação especial também trata do 

assunto, especialmente o Código Eleitoral. 

 

A capacidade de votar, no Brasil, exercida por meio do sufrágio, se faz mediante o 

alistamento eleitoral, são alistáveis obrigatoriamente os maiores de dezoito e menores de 70 

anos e facultativamente os analfabetos, os maiores de setenta e os menores de dezesseis anos. 

No país são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos, durante o alistamento militar, bem como 

aqueles brasileiros que não conseguem se expressar na língua nacional. 

 

Ainda possuem alistamento facultativo os inválidos, por não terem capacidade de 

exprimir sua vontade, bem como os que se encontrem fora do país. Possuem a facultatividade do 

voto, nos termos da lei eleitoral, aqueles que se encontrem fora do seu domicilio, os enfermos e 

os funcionários civis e militares, em serviço que os impossibilite de votar. 

 

No Brasil, os direitos políticos são exercidos tanto pela prática do voto( capacidade 

eleitoral ativa) quanto pelo direito de ser eleito (capacidade eleitoral passiva), perda ou privação 

temporária dos direitos políticos implica a incapacidade de votar ser votado. A perda ou 
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suspensão dos direitos políticos, que implica na incapacidade eleitoral ativa, permanente ou 

temporária, só se dará nos casos autorizados pela Constituição Federal. 

 

O alistamento eleitoral deverá ser realizado no domicilio eleitoral do cidadão , em 

processo simplificado e eletrônico, devendo ser preenchido um formulário e comprovada a 

qualificação do eleitor e o respectivo domicilio eleitoral perante cartório eleitoral coincidente, 

até cem dias antes das eleições , quando a partir de tal data não se aceitam mais pedidos de 

alistamento, transferência da titulação eleitoral para outras circunscrições, ou requisição de 

segunda via de títulos eleitorais . 

 

No Brasil, todo cidadão com pleno gozo dos seus direitos políticos tem a obrigação , 

perante o Estado , de votar nas eleições realizadas a cada dois anos. Ao eleitor que deixar de 

votar e não se justificar perante o juiz no prazo de trinta dias, incorrerá multa e sem a prova de 

que votou na última eleição não poderá realizar todos os atos previstos no artigo 7, da Lei 4773- 

1965. 

 

Além disso, ao brasileiro nato que não se alistar até os dezenove anos ou naturalizado 

que não se alistar até um ano após adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá multa a ser 

estipulada pelo juiz eleitor nos moldes da lei e ao eleitor devidamente alistado que não votar por 

três eleições consecutivas, não justificar ou não pagar a multa devida, ocorrerá o cancelamento 

de sua inscrição, retroativo a data da ultima eleição a que deveria ter comparecido. Nos 

ensinamentos de ADRIANO COSTA (2009,130), “ Assim como o alistamento se dá como um 

ato jurídico da qual nasce o direito de votar, o cancelamento da inscrição eleitoral também tem 

caráter de cortar os efeitos no mundo jurídico, cujos efeitos estão previstos nos artigos 71 e 

seguintes do Código Eleitoral”. 

 
São também causas de cancelamento de inscrição, a perda ou suspensão dos direitos 

políticos, a pluralidade de inscrição ou o falecimento do eleitor, quando ocorre a exclusão do 

eleitor . Por fim, cabe salientar neste espaço a reciprocidade de direitos políticos, inclusive aos 

cidadãos brasileiros e portugueses, estes tem reciprocamente, em seus textos constitucionais, 

conforme preceitua o artigo 12, da Constituição Federal brasileira : “Aos portugueses com 

residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos 

os direitos inerentes ao brasileiro, salvo casos previstos nesta Constituição” . E artigo 15.n.3 e 4 

da CRP: 

 

 

“ Aos cidadãos dos Estados de língua portuguesa com 

residência permanente em Portugal são reconhecidos, 

nos termos da lei e em condições de reciprocidade, 

direitos não conferidos a estrangeiros, salvo o acesso aos 
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cargos de Presidente da República, Presidente da 

Assembleia da República, Primeiro-Ministro, 

Presidentes dos Tribunais supremos e serviço nas forças 

armadas e na carreira diplomática, a lei pode atribuir a 

estrangeiros residentes no territorio nacional , em 

condições de reciprocidade , capacidade eleitoral activa e 

passiva para a eleição dos titulares de órgãos de 

autarquias locais. 

 

Assim, verifica-se que, tanto no Brasil quanto em Portugal, as suas Cartas Magnas, 

dispuseram a possibilidade de haver reciprocidade de direitos entre seus cidadãos, residentes no 

território nacional do país recíproco. Além dos dispositivos descritos nas Constituições, 

embasam-se os seguintes direitos pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre 

República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. 

 

CAPACIDADE ELEITORAL ATIVA E RECENSEAMENTO ELEITORAL - 

PORTUGAL 

 

A Constituição da República Portuguesa, declara que o povo tem a incumbência de 

exercer o poder político por meio do sufrágio universal, igual, direto, secreto e periódico, do 

referendo e das demais formas nela previstas. Portanto, a capacidade eleitoral ativa e o status 

activatis civitatis estão entre os fundamentos da Republica lusitana. A respeito desta matéria 

conjuntamente com o recenseamento eleitoral, ainda trata a seu respeito a Lei n. 13\99, de 22 de 

março. 

 

Tem capacidade eleitoral ativa , em Portugal, os cidadãos portugueses maiores de 18 

anos, ressalvadas as incapacidades previstas na lei geral , sendo o sufrágio em exercício pessoal 

e dever cívico. Nas eleições para Presidente da República e para a Assembleia da República, não 

possuem capacidade eleitoral ativa: 

 

Os interditos por sentença com trânsito em julgado; Os notoriamente reconhecidos 

como dementes, ainda que não interditos por sentença, quando internados em estabelecimento 

psiquiátrico ou como tais declarados por uma junta de dois médicos; Os que estejam privados de 

direitos políticos, por decisão judicial transitada em julgado. 

 

Há ainda , o que a doutrina aponta como a incapacidade eleitoral circunstancial, que se 

constata quando da existência de cidadãos portugueses que tenham também outra cidadania e 

que se encontrem no território deste Estado, assim, não poderiam invocar a cidadania 

portuguesa, como JORGE MIRANDA (2007,131), justifica sendo “corolário do princípio da 

independência nacional”. Além dos cidadãos portugueses , podem ter capacidade eleitoral ativa 

aqueles: 
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a) Cidadãos dos Estados de língua portuguesa com 

residência permanente em Portugal (em condições de 

reciprocidade, artigo 15, n.3 da Constituição); 

b) Cidadãos dos Estados-membros da União 

Europeia residentes em Portugal, para as eleições para o 

parlamento Europeu (artigo 15.n.5 da CRP) e para os 

órgãos das autarquias locais (artigo 5, n.1 alínea, b da 

Lei Orgânica n. 1\2001, de 1 4 de agosto; 

c) Cidadãos de outros Estados não –membros da 

União Europeia para os órgãos das autarquias locais com 

residência legal em Portugal há mais de cinco anos e 

desde que nacionais de países que, em condições de 

reciprocidade, atribuam capacidade eleitoral passiva aos 

portugueses neles residentes (artigo 15, n.1, alínea d da 

Lei Orgânica n. 1-2001, de 14 de agosto). 

 

Em todas essas situações é necessário que haja condições de reciprocidade em favor 

dos portugueses em tais Estados, por meio de legislação especial interna e sendo indispensável a 

celebração de tratado, atualmente só o Brasil celebrou tratado em questão com Portugal . 

 

O voto em Portugal é facultativo, isto é, não há imposição do Estado para 

obrigatoriedade do sufrágio. Tal extrai-se do corolário do principio magno de liberdade, imbuída 

aos cidadãos portugueses. Nessa senda, entende GOMES CANOTILHO (2003,303), “ Como 

expressão da constitucionalidade portuguesa, porquanto se confere aos cidadãos gozo da 

plenitude do principio da liberdade do voto e que garante este a liberdade de votar e de não votar 

e a liberdade no votar”. 

 

Entretanto, está sujeita, aos malefícios de decisão, especialmente quanto a expressiva 

não participação e não envolvimento da população no processo democrático de escolher seus 

governantes e representantes. O procedimento para o alistamento dos cidadãos portugueses, para 

que se inscrevam como eleitores se dá mediante o recenseamento eleitoral. Regido pela Lei 

n.13-99, de 22 de março, o recenseamento eleitoral não concede capacidade eleitoral ativa ao 

cidadão , conforme ensinamentos de DARCY AZAMBUJA, (2003, 145) “ ... o procedimento 

legal apenas certifica e declara perante lei o sistema jurídico , que o cidadão esta inscrito em sua 

devida circunscrição e esta apto a votar ( só vota quem esteja inscrito)” . 

 

Segundo reza a Constituição da República Portuguesa, o recenseamento eleitoral é 

obrigatório, permanente e único para todas as eleições por sufrágio directo e universal, artigo 
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113, n.2, ainda segundo MIRANDA, (2007,146) , o recenseamento eleitoral cumpre uma dupla 

função: 

 

a- Traz segurança jurídica na medida em que cada 

eleitor inscrito tem a garantia do direito ao voto; 

b- Traz transparência política, porquanto a 

totalidade de votos inscritos, no geral e por circunscrição 

eleitoral, deve corresponder ao número de eleitores 

inscritos, como condição básica de formação correta da 

vontade popular e da autenticidade do sistema 

democrático. 

 

Segundo a Lei do Recenseamento Eleitoral, todos os eleitores tem o direito a estar 

inscritos e o dever de verificar a sua inscrição no recenseamento, artigo 3, n.1, sendo o 

recenseamento único para todas as eleições, bem como para referendos ( principio da unicidade, 

artigo 6). 

 

Todos os cidadãos portugueses, residentes no território nacional maiores de 17 anos, 

são oficiosa e automaticamente inscritos na Base de Dados do Recenseamento Eleitoral- BDRE, 

na freguesia correspondente à morada constante do cartão de cidadão (artigos 3,n.2 e 27 n.1).As 

circunscrições do recenseamento serão, em território português , nas freguesias correspondentes 

às respectivas moradas designadas pelos cidadãos nos cartões do cidadão , em se tratando de 

território estrangeiro, a circunscrição será nos distritos consulares. Por fim, são funções 

subjetivas e institucionais do recenseamento eleitoral a garantia do sufrágio procedimentado 

com lisura, seriedade e segurança, a racionalização de tempo, de modo que a inscrição eleitoral 

não seja deixada para o último momento e a determinação de vontades dos colégios eleitorais. 

 

CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA NO BRASIL 

 
Os direito políticos sempre foram um dos pilares constitucionais de qualquer Estado 

Democrático de Direito e suas facetas são tão igualmente importantes para a construção de uma 

sociedade mais participativa , democrática e envolta nos seus próprios temas públicos, - a saber, 

a capacidade eleitoral ativa ( direito de votar) e a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de 

ser votado. 

 

A questão dos regramentos atinentes a capacidade eleitoral passiva, no Brasil, estão 

estampados na Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar n. 64, de 18 de Maio de 

1990, esta última que sofreu modificação em 2010 pela Lei complementar n. 135-2010, também 

chamada de Lei da Ficha Limpa, que foi oriunda de um profundo anseio popular por ética na 

política, nasceu por meio de um projeto de iniciativa popular, colhido por mais de 1,3 milhões 

de assinaturas. 
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São condições próprias de elegibilidade, no Brasil a nacionalidade brasileira, o pleno 

exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicilio eleitoral na circunscrição, a 

filiação partidária e a idade mínima de trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da 

República e Senador, trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 

Federal, vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice- 

Prefeito e Juiz de Paz e dezoito para Vereador. 

 

Ainda são consideradas condições impróprias de elegibilidade no país a alfabetização, 

a situação especial dos militares, desde que sejam atendidas as determinantes constitucionais, a 

indicação do partido nas convenções partidárias e a desincompatibilização, nas situações 

previamente indicadas pela Constituição Federal e pela legislação. 

 

Muito bem lembra CARVALHO (2006,610), quando ensina que “ As condições de 

elegibilidade próprias da nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos e o 

alistamento eleitoral são condições fundamentais para que o elegível seja eleitor, ou seja, que 

possa ter direito de votar”. 

 

Acerca da nacionalidade brasileira vale lembrar que esta pode ser tanto nata, quanto 

naturalizada, a não ser para os casos de eleição para Presidente e Vice Presidente da República, 

que só podem ser ocupados por brasileiros natos, os demais cargos podem ser ocupados por 

naturalizados, sobre a distinção entre brasileiros natos e naturalizados segue transcrição dos 

respectivos artigos: 

 

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda 

que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 

serviço de seu país; b) os nascidos no estrangeiro, de pai 

brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles 

esteja a serviço da República Federativa do Brasil; c) os 

nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 

brasileira, desde que sejam registrados em repartição 

brasileira competente ou venham a residir na República 

Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois 

de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; 

II - naturalizados: 

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade 

brasileira, exigidas aos originários de países de língua 

portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e 

idoneidade moral; b) os estrangeiros de qualquer 

nacionalidade residentes na República Federativa do 

Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem 
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condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade 

brasileira. 

 
Quanto as condições impróprias, vale fazer referência aos analfabetos, eles podem 

votar, mas não podem ser votados, conforme prevê a Constituição Federal, cabendo ao juízo 

eleitoral exigir comprovante de escolaridade para tal fim. O sistema brasileiro permite a 

Reeleição, em uma série de casos, especialmente, após 1997, passou-se a aceitar a reeleição, por 

um mandato subsequente, nas eleições para Presidente e Vice- Presidente, para Governador e 

Vice- Governador de Estado e do Distrito Federal e para Prefeito e Vice- Prefeito 

municipal.Ainda é permitida a reeleição por mandatos ilimitados, para os cargos de Senador da 

República, Deputados Federais e Estaduais e Vereadores. 

 

Quanto a inelegibilidade, vale dizer, a ausência de capacidade eleitoral passiva ou 

impedimento do direito de ser votado, há no Brasil, uma serie de regras na legislação eleitoral 

que impedem ou restringem a elegibilidade de cidadãos , com base na proteção à probidade 

administrativa, à lisura, à legitimidade das eleições e a garantia de liberdade do voto. 

 

São inelegíveis os parlamentares que hajam perdido os respectivos mandatos por 

infringência aos dispositivos preceituados no artigo 55 da Constituição Federal Brasileira, ou 

aos dispositivos equivalentes sobre perde de mandato das Constituições Estaduais e Leis 

Orgânicas dos municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o 

período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao 

termino da legislatura. 

 

Há na seara das inelegibilidades , grande contribuição da recente Lei complementar 

135 de 2010, a famosa Lei da Ficha Limpa, que acrescentou uma série de novas condições de 

inelegibilidades ao direito eleitoral brasileiro, entre elas destaca-se a inelegibilidade de 

mandatários majoritários, que perderam seus cargos eletivos por terem contra si representação 

julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por 

órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político. 

 

Ainda, pela Lei da Ficha Limpa são inelegíveis os que forem condenados em decisão 

transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, desde a condenação até transcurso do 

prazo de oito anos após o cumprimento da pena por vários crimes elencados na referida Lei. 

 

CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA EM PORTUGAL 

 
A Constituição da República Portuguesa estabelece que todos os cidadãos têm o 

direito de acesso, em condições de igualdade e liberdade, aos cargos públicos (artigo 50º, nº, 1), 

como princípio geral da capacidade eleitoral passiva no sistema lusitano. O primeiro requisito 

para elegibilidade, em Portugal, é a plenitude de capacidade eleitoral ativa, e só poderá ser 
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elegível aquele que é também eleitor; por óbvio, são rejeitados os candidatos inelegíveis (artigo 

28º, nº. 1 da LEAR e artigo 19º da LEPR) . 

 

Quanto à residência, importa ressaltar que, nas eleições para Presidente da República, 

a residência em território português é imprescindível, como justificativa de laços com a 

comunidade nacional; nas eleições para a Assembleia da República, não há nenhuma norma 

vinculada à residência em território nacional ou nos círculos eleitorais pelos quais os Deputados 

sejam eleitos, mesmo porque estes devem representar todo o país (artigo 152º, nº 2 da CRP) . 

 

Nas eleições para Presidente da República, duas são as condições de elegibilidade 

estipuladas pela Constituição: cidadania portuguesa originária e idade superior a 35 anos (artigo 

1222º). Ainda, são inelegíveis para o cargo de Presidente da República os cidadãos referidos 

pelas incapacidades eleitorais passivas previstas no Decreto-Lei nº621-B \74, de 15 de 

novembro.Os militares que queiram se candidatar à presidência passarão obrigatoriamente para 

a reserva (artigo31º -F, da lei nº, 29/82, e 11 de Dezembro. Há ainda, três inelegibilidades 

configuradas na Constituição, às eleições para Presidente da República, a saber: 

 

a) para ocupar um terceiro mandato consecutivo ou 

durante o quinquênio imediatamente subsequente ao 

termo do segundo mandato consecutivo; 

b) para a eleição imediata e durante o quinquênio 

imediatamente posterior à renúncia do cargo de 

Presidente da República; ou 

c) decorrente de crime de responsabilidade( artigo 130º, 

nº. 3) 

 

 
Em quaisquer eleições, a Constituição portuguesa ainda considera como incapacitados 

eleitorais passivos: os condenados a quem seja aplicada pena ou medida de segurança privativa 

de liberdade ( artigo 30º, nº . 5) ou aqueles que deixem de cumprir obrigações de serviço militar 

ou de serviço cívico, quando este for obrigatório ( artigo 276º, nº .6 ). Quanto às eleições para a 

Assembleia da República, não há limite de reeleição, e são inelegíveis para o parlamento, de 

acordo com artigo 5º da LEAR: 

 

a) o Presidente da República; 

b) os governadores civis e vice-governadores em 

exercício de funções; 

c) os magistrados judiciais ou do Ministério Público em 

efetividade de serviço; 

d) os juízes em exercício de funções não abrangidos pela 

alínea anterior; 
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e) Os militares e os elementos das forças militarizadas 

pertencentes aos quadros permanentes, 

enquanto prestarem serviço activo; 

f) Os diplomatas de carreira em efectividade de serviço; 

g) Aqueles que exerçam funções diplomáticas à data da 

apresentação das candidaturas, desde que 

não incluídos na alínea anterior; 

h) Os membros da Comissão Nacional de Eleições. 

 
Tidas como inelegibilidades especiais , também não poderão ser candidatos pelo 

circulo onde exerçam a sua atividade os governadores civis, os administradores de bairro, os 

diretores e chefes de repartições de finanças e os ministros de qualquer religião ou culto e os 

cidadãos portugueses que tenham outra nacionalidade não poderão ser candidatos pelo circulo 

eleitoral que abranger o território do país dessa nacionalidade. 

 

Segundo a legislação eleitoral especial, há tanto a incompatibilidade dos cargos 

políticos para as eleições da Assembleia da República e para Presidente da República, como há 

uma série de incompatibilidades para os Deputados já eleitos se tornarem titulares de cargos 

políticos, devendo estes, exercer suas funções com exclusividade, incompatível com quaisquer 

outras funções profissionais remuneradas ou não e não será possível o duplo exercício de 

parlamentar e membro do Governo devendo, em caso de investida daquele neste, suspender o 

mandato enquanto investido no Governo. 

 

SISTEMAS ELEITORAIS NO BRASIL 

 
Tema sempre presente nas discussões tangentes ao Direito Eleitoral se dá quanto aos 

sistemas eleitorais, especialmente quando dos debates intrínsecos a tão aclamada reforma 

política, no Brasil muito em especial. COSTA (2009,65) afirma que : “ Não há necessariamente, 

um sistema ideal ou perfeito no plano teórico, há doutra sorte, sistemas mais ou menos uteis a 

consecução das finalidades políticas que se têm em vista , em determinado momento histórico”. 

 

O tema sistemas eleitorais tem, no Brasil, uma dupla face- por um lado, o ontológico- 

aquele prescrito na Constituição de 1988 e demais regramentos infraconstitucionais, 

caracterizados por um sistema estável e relativamente simples, como veremos à frente. Noutra 

esteira, situa-se a face deontológica, cujas discussões acerca da alteração para um modelo ideal 

ou que, de outra forma, pudesse caminhar rumo a uma maior representatividade política e 

partidária, e que é constantemente pauta de discussões nos debates de uma reforma política. 

 

Do ponto de vista ontológico, há no âmbito brasileiro, dois grandes sistemas eleitorais o 

majoritário e o proporcional. No sistema majoritário, utilizado como regra para a disputa dos 

mandatos de prefeito municipal, Governador de Estado e Presidente da República (ambos chefes 
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do Poder Executivo) e os respectivos vices, e dos Senadores da República (e respectivos 

suplentes), tem como base a fórmula de que o candidato que obtiver o maior número de votos 

válidos(maioria absoluta ou relativa, a depender do caso) é considerado o vencedor daquele 

pleito. 

 

A maioria absoluta, também conhecida como maioria de dois turnos, é estritamente 

necessária à vitória, em determinados escrutínios, quando das eleições para os cargos de 

Presidente da República e Governador de Estado, em todas as hipóteses; e para Prefeitos, 

quando a disputa ocorrer em municípios com mais de 200 mil eleitores. 

 

Nesta, se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos no primeiro 

turno, a saber,mais de metade dos votos válidos, far-se-ão novas eleições entre os dois 

candidatos mais votados para que, nesta se apure a maioria absoluta dos votos válidos e se 

proclame a vitória ao candidato mais votado. Já a maioria relativa é suficiente para determinar a 

vitória dos candidatos que concorram aos cargos de Senador da República e de Prefeito 

municipal nas cidades com menos de 200 mil eleitores. Nestas, basta,uma maioria relativa ou 

simples para determinar o candidato vitorioso no pleito; a saber, quem tiver mais votos no 

certame é o eleito para ocupar o cargo em questão. 

 

Por fim, uma última observação. A figura da suplência nos mandatos majoritários só 

existe quando dos cargos destinados ao Senado Federal; nunca aos mandatários de cargos do 

poder executivo- nestes, há a figura do primeiro colocado e dos demais (segundo, terceiro e 

assim sucessivamente). Portanto, nos cargos executivos, quando houver casos de impedimento 

legal ou vacância, assumirá o vice; se o impedimento, vacância ou determinação legal de perda 

do cargo atingirem ambos (Presidente da República e vice), adotar-se-á a regra constitucional do 

artigo 81 da CRFB. Já no caso dos Senadores da República, estes já são eleitos com dois 

suplentes, e em uma eventual vacância ou impedimento do titular, daí se assume o primeiro 

suplente; e na mesma lógica, o segundo suplente assumirá se o primeiro se impossibilitar. 

 

Coexiste na jurisdição brasileira o sistema proporcional, que vigora no Brasil a partir o 

Código Eleitoral de 1932, e desde então mantido no esboço político- constitucional brasileiro. 

Sua aplicação diverge do sistema majoritário porquanto neste não se premia pura e 

simplesmente os mais votados, mas busca-se , pela lógica do pluripartidarismo, assegurar uma 

representatividade das ideologias e partidos políticos envoltos no certame, gerando maior 

pluralismo no cenário parlamentar e dando voz as minorias políticas, que doutra maneira seriam 

esmagadas se as eleições parlamentares fossem também construídas pela lógica majoritária. Nos 

dizeres de PINTO FERREIRA (2007,169) “ O sistema proporcional visa fazer do Parlamento 

um espelho tão fiel quanto possível do colorido partidário nacional”. 

 

Aplica-se o sistema proporcional nos casos de eleições para as casas legislativas 

brasileiras, com exceção do Senado Federal, funcionando basicamente levando em conta o 
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número de cadeiras distribuídas no certame e os votos que cada partido ou coligação de partidos 

obtiveram, assim aqueles partidos e coligações que tiverem um mínimo de votos, a saber o 

quociente eleitoral, asseguram tantas vagas no parlamento quanto forem os quocientes eleitorais 

atingidos. O quociente eleitoral é, portanto , a equação matemática que divide o número de 

votos válidos pelo número de cadeiras distribuídas. 

 

Uma vez definidas as quantidades de cadeiras atinentes as representações de cada 

partido ou coligação dentro do universo de votos válidos, passa-se ao momento de determinar 

quem serão os candidatos vitoriosos em cada lista. Dessa forma os candidatos que obtiveram 

maior número de votos dentro da lista partidária ou de coligação de partidos vencem o certame, 

observando os limites de cadeiras obtidas pelo quociente partidário. 

 
Sobre a suplência o artigo 112 do Código Eleitoral brasileiro, caracteriza como os mais 

votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos, ou em 

caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade, vale dizer, no caso de vacância , 

impedimento legal, de investidura em outros cargos prescritos pela Constituição ou licenciado 

por perioro superior a cento e vinte dias, será convocado o suplente para ocupar o cargo em 

destaque . 

 
SISTEMAS ELEITORAIS EM PORTUGAL 

 
O sistema eleitoral , em Portugal tem no mesmo sentido o de trazer ao sufrágio maior 

representação política quanto possível ao quadro político- partidário que se determina escolher, 

analisando questões tais como a estruturação eleitorais, os critérios eleitorais e o modelo de 

candidaturas utilizados no sistema. Os sistemas eleitorais lusitanos são distintos , há eleições 

para o Presidente da República, Assembleia da República, bem como para as Assembleias 

Legislativas e Autarquias locais e para o Parlamento Europeu. 

 
No caso português não há a figura do Vice-Presidente, no caso de impedimento do 

Presidente, até tomar posse o novo Presidente eleito, deverá assumir o Presidente da Assembleia 

da República ou seu substituto, (artigo 132). Relativamente às eleições para a Assembleia da 

República o processo é unicameral, sendo composto por no mínimo 180 e o máximo 230 

parlamentares, cujo mandato ordinário é de quatro anos, (artigo 171). 

 
Os deputados são eleitos por círculos eleitorais plurinominais, espalhados por todo o 

território português,(artigo 149,n.1) e contabilizados os números de Deputados por circulo 

eleitoral conforme o numero de eleitores , tornando o Parlamento proporcionalmente 

representativo, quanto ao eleitorado nos respectivos círculos (artigo149,n.2). Entretanto , a CRP 
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estabeleceu que os Deputados , embora eleitos por um determinado círculo eleitoral , deve 

representar todo o território nacional( artigo 152,n.2). 

 
Em cada circulo eleitoral, os partidos ou coligações , que tem o monopólio para 

apresentação de candidaturas, deverão propor listas plurinominais para aqueles determinados 

círculos. As listas são fechadas e a ordem dos candidatos pré determinada, assim, os eleitores 

votam na lista e não em determinado candidato e cada lista partidária ou de coligação partidária 

elegerá tantos deputados quanto proporcionalmente tenham obtidos votos, conforme o chamado 

sistema de HONDT. Sobre o referido sistema , segue o pertinente conceito de CHACON (2008, 

209): 

 
O método D'Hondt, também conhecido como método 

dos quocientes ou método da média mais alta 

D'Hondt, é um método para alocar a distribuição de 

deputados e outros representantes eleitos na composição 

de órgãos de natureza colegial. O método tem o nome do 

jurista belga que o inventou, Victor D'Hondt, é usado em 

países como Cabo Verde, Portugal, Timor-Leste, 

Argentina, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, 

Finlândia, Islândia, Países Baixos, Paraguai, Uruguai e 

outros países. O método consiste numa fórmula 

matemática, ou algoritmo, destinada a calcular a 

distribuição dos mandatos pelas listas concorrentes, em 

que cada mandato é sucessivamente alocado à lista cujo 

número total de votos dividido pelos números inteiros 

sucessivos, começando na unidade (isto é no número 1) 

seja maior. O processo de divisão prossegue até se 

esgotarem todos os mandatos e todas as possibilidades 

de aparecerem quocientes iguais aos quais ainda caiba 

um mandato. Em caso de igualdade em qualquer 

quociente, o mandato é atribuído à lista menos votada. O 

processo d'Hondt, tal como o de o Saint-Laguë e outros 

similares, baseia-se na atribuição dos mandatos por 

forma a que a proporcionalidade entre os votos recebidos 

pelas listas seja reproduzida, tanto quanto possível, na 

composição do órgão eleito, sem descurar a introdução 

de um factor de discriminação positiva em relação às 

minorias, permitindo-lhe uma representação que a 

simples divisão aritmética dos votos lhes negaria.  Ao 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finl%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A2ndia
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguai
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contrário do que acontece em órgãos colegiais 

compostos por simples maioria, nos compostos 

utilizando estes métodos, as minorias em geral 

conseguem representação razoável. 

O método pode ser utilizado com o estabelecimento de 

limiares mínimos de eleição, sendo nesse caso 

eliminados de consideração os votos que recaiam nas 

listas cuja percentagem no total seja inferior ao mínimo 

estabelecido. Outra variante permite que o eleitor 

determine a sequência de atribuição dos mandatos dentro 

de cada lista, sendo os mandatos atribuídos à lista 

ocupados por ordem decrescente dos votos no candidato. 

A variante mais comum do Método d'Hondt é o 

denominado Sistema Hagenbach-Bischoff, em que se 

permite a existência de um mecanismo de quotas na 

distribuição dos mandatos sem contudo perder a 

proporcionalidade. 

Apesar de se dizer que o método d'Hondt é um sistema 

de votação favorável à representação das minorias, este é 

menos vantajoso para elas do que o método de Sainte- 

Laguë, também frequentemente utilizado. O exemplo 

abaixo não representa a realidade. De facto o método faz 

inflaccionar o nº de deputados quando um dos partidos 

tem clara vantagem sobre os restantes. Se por exemplo o 

partido A tiver 56% dos votos pode ter 71% dos 

deputados a eleger. O método d'Hondt é introduzido nas 

democracias pelos partidos grandes de modo que assim 

os deputados não sejam pulverizados pelos pequenos 

partidos e deste modo inviabilizar a continuação da 

hegemonia dos grandes partidos. 

 
O preenchimento de vagas de suplência que eventualmente ocorrerem na Assembleia da 

Republica deverão ser preenchidas pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respectiva 

lista (artigo 18 , n.1 da LEAR) nessa situação o novo parlamentar exercerá da mesma forma que 

o anterior , todos os poderes do Deputado (156, da Constituição). Ainda conforme a lei eleitoral, 

os eleitores residentes fora do território nacional são agrupados em dois círculos eleitorais. O 

primeiro, abrangendo todo o território europeu. O segundo, o dos demais países inclusive o 

território de Macau ( artigo 12,n.4 da LEAR), tal se dá como preceitua JORGE MIRANDA 

(2007,224): 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Sainte-Lagu%C3%AB
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Pelos princípios da efetiva ligação a comunidade 

nacional, entretanto há criticas quanto a pequena 

participação eleitoral dos cidadãos e a consequente 

desproporcionalidade de representação entre estes e um 

deputado eleito no território português , já que quanto 

menor for a dimensão do circulo , menor o limiar de 

representação. 

 
PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL 

 
Os partidos políticos, em qualquer sistema democrático globo afora, tem sua 

pertinência como primordial para o regime político estabelecido no contexto constitucional que 

vive-se na atualidade, nos dizeres de SILVA (2006,627) “ é por meio deles que em busca do 

poder, organiza-se a vontade popular para a realização de um programa comum. Ainda , pode-se 

destacar o conceito de ANASTASIA (2006,68) “ como sendo uma formação social espontânea 

que tem como base uma concepção política ou interesses políticos comuns, e que se propõe a 

conquista do poder, sem partidos políticos torna-se impossível um governo parlamentar”. 

 

Os partidos políticos, no Brasil, tem também imensa importância no contexto sócio - 

político nacional, e pode-se fazer referência, v. g. , aos princípios constitucionais do pluralismo 

político, tido como um dos cinco fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 1º, 

inciso V) e do pluripartidarismo (artigo 17, caput ). 

 

Segundo a doutrina brasileira, tem-se notícia do surgimento do primeiro partido político 

pátrio no ano de 1831-os Liberais - procedidos pelos conservadores em 1838 e mesmo antes 

disso já se ouvia acerca de facções partidárias resultantes de atividades políticas anteriores à 

Constituição Monárquica de 1824. Após a Carta Magna de 1889, houve um período de 

descontinuidade dos partidos políticos até o ano de a1985, com duas quebras autoritárias ( 1937-

1945, na vigência do Estado Novo; e 1965-1979, com a manutenção do bipartidarismo ) e foram 

os partidos políticos institucionalizados constitucionalmente somente a partir da Carta de 1946. 

Atualmente, os partidos políticos no Brasil tem sólida base constitucional e legal, bem como 

doutrinária, jurisprudencial e prática na vida política intensa que vive o país. 

 

Os partidos políticos detêm atenção especial da Constituição Federal de 1988 no 

Capítulo V, do Título I, onde se pode ler no seu artigo 17 que ´ é livre a criação, fusão, 

incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime 

democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana “. Ainda, há 

legislação infraconstitucional a regulamentar sua organização, filiação, funcionamento 

parlamentar, finanças etc. Lei Federal 9. 096, de 19 de setembro de 1996. 
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Sua natureza jurídica é de Pessoas Jurídicas de Direito Privado e deverá assegurar, no 

interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os 

direitos fundamentais. Os partidos deverão ser registrado no serviço de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da Capital Federal, e posteriormente, após adquirir personalidade jurídica, o 

Estatuto deve também ser registrado no TSE. Entretanto, para que se crie um novo partido 

político no Brasil, é necessário comprovação de caráter nacional (artigo 17, inciso I, da CRFB), 

considerando-se como tal aquele que comprove o apoio de eleitores correspondente a, pelo 

menos, 0, 5% dos votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos por 

1\3, ou mais, dos Estados, com um mínimo de um 0,1% do eleitorado que haja votado em cada 

um deles. 

 

Aliás, faz-se rápida menção a quatro requisitos constitucionais aos partidos políticos no 

Brasil, a saber: i) caráter nacional, como já mencionamos; ii)proibição de recebimento de 

recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; iii) 

prestação de contas à Justiça Eleitoral; e iv) funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 

Ainda, preceitua a Constituição os partidos políticos no Brasil tem direito ao fundo partidário e 

a acesso gratuito a rádio e TV, na forma da lei; ao direito à autonomia e organização interna; e 

sendo vedada a organização de atividade paramilitar nos partidos políticos . 

 

A Constituição Federal autoriza e a LOPP regulamenta a liberdade de organização 

interna dos partidos políticos no Brasil, que tem legitimidade para a livre fusão, incorporação e 

extinção dos partidos , bem como maneira de se organizar e administrar, a “definição de sua 

estrutura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis 

municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros”. 

 

Aliás, nota-se que a democracia interna dos partidos políticos tem se tornado tema mais 

recorrente entre novos estudos concernentes ao Direito Eleitoral, tendo em vista a importância 

dos partidos na conjuntura política atual quanto em relação à tomada de decisões que afetam 

não só os seus membros como todos os cidadãos, que direta ou indiretamente são afetados pelo 

poder governamental. 

 

A figura dos partidos ganha ainda mais importância no contexto político brasileiro 

porquanto neste a filiação partidária é condição sine qua non de elegibilidade (vide artigo 14, § 

3º, inciso V, da CRFB); vale dizer, na sistemática eleitoral brasileira, não há a possibilidade de 

candidaturas avulsas ou independentes de partidos políticos regularmente registrados no país, 

como ocorre, nos EUA, em vários países da Europa- há casos, inclusive, de lugares como Nice, 

onde a política vigora apesar de não haver partidos políticos na ilha desde 2003. Nos 

ensinamentos de MENDES (2009,821), os partidos políticos brasileiros “detêm o monopólio 

absoluto das candidaturas”. 
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Outro tópico interessante e que vale importante nota diz respeito à fidelidade partidária 

no Brasil. Até 2007, a desfiliação de um detentor de mandato eletivo de seu respectivo partido 

político não acarretava a sua desvinculação do cargo ocupado, prática então significativamente 

comum na práxis eleitoral brasileira. Em 25 de outubro de 2007, o TSE publicou a Resolução 

22.610, que disciplina o processo de perda do cargo eletivo por infidelidade partidária. 

 

Nos termos da presente resolução, o partido político desejoso, o Ministério Público ou 

qualquer outro qualquer interessado pode requerer a decretação da perda de mandato eletivo 

caso haja desfiliação partidária sem justa causa; nesta, considera-se justa causa: i) incorporação 

ou fusão do partido; ii) criação de novo partido; iii) mudança substancial ou desvio reiterado do 

programa partidário; ou iv) grave discriminação pessoal. 

 

Tão firme quanto a punição por infidelidade partidária sem justa causa está, ainda a 

dupla filiação – a saber, a filiação a outro partido político deve ser comunicada tanto ao partido 

quanto ao juiz eleitoral da sua respectiva Zona Eleitoral para regular cancelamento de sua 

filiação. A dupla filiação – infelizmente prática ainda corriqueira neste país - -enseja a nulidade 

de ambas as filiações e, consequentemente, a ausência de condição de elegibilidade. 

 

Outro ponto que merece menção diz respeito ao fundo partidário e à respectiva prestação 

de contas dos partidos políticos no Brasil. Todo partido regularmente registrado no TSE e que 

preencha os requisitos de validade têm direito de receber recursos do Fundo Partidário, bem 

como de ter acesso gratuito à rádio e televisão, nos termos da legislação; aquela, consignada no 

Anexo do Poder Judiciário, ao TSE, e cujo Tesouro Nacional tem o dever de depositar, 

mensalmente, os duodécimos, em conta especial, aos partidos políticos . 

 

Por fim, um polêmico tópico no direito eleitoral brasileiro, e que fora alvo, em 2007, de 

uma série de ações diretas de constitucionalidade – a saber, a respeito da divisão do fundo 

partidário relativo ao funcionamento parlamentar, e a cláusula de barreiras na sistemática 

eleitoral brasileira. A divisão do fundo partidário, originariamente pela LOPP, contemplava uma 

cláusula de desempenho complexa, que limitava o funcionamento de pequenos partidos. 

 

Com efeito, o texto legal e o entendimento acerca do assunto foram alterados no sentido 

de favorecer os partidos menores e limitar a tal cláusula de barreira, ao conceder os recursos do 

fundo partidário na proporção de 5% (cinco por cento) do total do fundo para entrega , em partes 

iguais, a todos os partidos que tenham seus status registrados no TSE, e 95% (noventa e cinco 

por cento) do total do fundo Partidário a serem distribuídos aos partidos na proporção dos votos 

obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 
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PARTIDOS POLÍTICOS EM PORTUGAL 

 
Sabidamente, os partidos políticos começaram a ser incorporados formal e 

juridicamente, como conhecemos nos moldes atuais, nas Constituições políticas modernas , e , 

nos casos português , estes foram formalmente incorporados na Lei Fundamental no pós- 

Revolução de 25 de abril de 1974 com a Constituição da República Portuguesa de 1976. 

 

Os partidos políticos portugueses são amplamente amparados pela CRP e 

regulamentados pela lei orgânica nº 2/2003, de agosto (Lei dos Partidos Políticos   - LPP). 

Acerca de sua natureza jurídica, pendula-se a doutrina entre serem os partidos políticos pessoa 

coletivas de direito público ou provado,. Nos termos da lei, estes tem tipo associativo e devem 

registrar-se, denotando personalidade jurídica, obedecidos os critérios legais para sua criação. 

JORGE MIRANDA (2007,196) ensina que, 

 

Embora não seja forçoso reconhecer caráter privado ou 

público,a depender do prisma, defende que os partidos 

políticos tem natureza jurídica de associações e pessoas 

coletivas de Direito Constitucional; portanto, uma 

característica de natureza sui generis, já que não podem 

ser essencialmente privados porque cabem aos partidos 

uma série de questões de ordem pública constitucional, 

tais como legitimidades para apresentação de 

candidaturas e funcionamentos parlamentar junto aos 

órgãos de Estado, como “fenômeno de conjugação de um 

substrato pessoal com uma função pública” ou segundo 

critérios de interesses e de integração necessária com 

Administração Pública e nem essencialmente públicos, 

em se analisando os critérios da origem, da necessidade 

de subsistência e da tipologia associativa de interesses e 

por serem criada livremente pelos cidadãos e 

desprovidas de hierarquia ou tutela estatal e por não se 

falar em “estatuto singular de direito público. 

 

 
 

Os partidos políticos, nos termos da CRP, concorrem para a “organização e para a 

expressão da vontade popular, no respeito pelos princípios da independência nacional,da 

unidade do Estado e da democracia política”. São características dos partidos políticos em 

Portugal,e.g., a independência de órgãos do Estado; sua livre criação, bem como liberdade na 

inscrição de seus membros (militantes);bem como pelo contraditório com os outros partidos 

políticos. 
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A formação de um partido político é livre e independente de autorização(artigo 4º, nº 1 

da Lei Orgânica nº 2/2003); deverá entretanto, cumprir os requisitos de requerimento subscrito 

por pelo menos 7.500 eleitores (artigo 15º,nº 1 da Lei Orgânica nº 2/2003), e o reconhecimento, 

com atribuição da personalidade jurídica e início das atividades dos partidos políticos dependem 

de inscrição no registro perante o Tribunal Constitucional (artigo 14 da Lei Orgânica nº2/2003) 

 

Compete ao Tribunal Constitucional verificar a legalidade da constituição de partidos 

políticos e suas coligações , bem como apreciar a legalidade das suas denominações , siglas e 

símbolos, e ordenar a respectiva extinção, nos termos da Constituição e da lei(artigo 223º,nº 2, 

alínea “e”), julgar as ações de impugnação de eleições e deliberações de órgãos de partidos 

políticos que, nos termos da lei, sejam recorríveis (artigos 223º, nº 2, alínea “h”); bem como de 

apreciar as contas dos partidos políticos (artigos 25º e seguintes da Lei 19/2003, como veremos 

no capítulo correlato). 

 

Ainda importa salientar que, pelo direito eleitoral português, ninguém pode estar 

inscrito em mais de um partido político (artigo 18º nº. 1, alínea “e”), e que a subsistência dos 

partidos se dá enquanto este tiver, ao menos, 5.000 filiados devidamente registrados. São 

direitos e garantias constitucionais conferidas aos partidos políticos , ordenamento lusitano, o 

direito exclusivo de apresentação de candidaturas para as demais eleições políticas, inclusive das 

regiões autônomas e das autarquias locais, com a exceção das eleições para Presidente da 

República e para o Parlamento Europeu; os direitos de representação e funcionamento 

parlamentar, nos múltiplos termos constitucionais; e a audição, pelo Presidente da República, na 

Hipótese, de nomeação do Primeiro-Ministro, para os partidos integrantes da AR (artigo 187 º, 

nº. 1) e de dissolução da Assembleia da República e das Assembleias Regionais, pelos partidos 

que constituem (artigos 133º, alíneas “c” e “f” e 234, nº.1) 

 

A doutrina portuguesa aponta sete grandes princípios dos partidos políticos 

estabelecidos na Constituição e sistemizados tais princípios da seguinte forma: a) da liberdade ; 

b) da democracia interna; c) do caráter nacional ; d) da publicidade ; e) da participação eleitoral ; 

f) da participação orgânico-constitucional; e g) da fiscalização jurídica. 

 
Como consequência do sistema eleitoral proporcional, relativamente às listas fechadas 

que elegem os membros do parlamento, vinculados os votos dos partidos, ao número de 

eleitores dentro daquelas listas, é por evidentemente deduzir que a migração do eleito do partido 

a que foi apresentado no sufrágio para o outro gera a perda do mandato (artigo 160 º nº 1, alínea 

“c”). Interessante , entretanto, anotar que, no caso do parlamentar que deixe seu partido 

originário e não se inscreva em outro, não se aplica a mesma penalidade. 

 

Outra questão que vale menção diz respeito á filiação partidária e o direito de 

candidatura. Permite a legislação portuguesa a apresentação de candidaturas que não sejam 

necessariamente por partidos políticos, a saber: a) para Presidente da República, a qual a CRP 
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estabelece que esta deva ser proposta por no mínimo 7.500 cidadãos eleitores (artigo124º, ).;b) 

para o Parlamento Europeu (Lei nº. 14\87, de 29 de abril); c)para eleições de órgãos das 

autarquias locais (artigo 19º, nº. 1, e 2 da lei orgânica n] 1\2001, de 14 de Agosto ), que podem 

ter candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos eleitores; e d) nas campanhas referendarias 

locais (artigo 39º, nº1, da Lei Orgânica nº 4\2000, de 24 de Agosto ), que podem ter 

candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos constituídos para tanto. 

 
ORGANIZAÇÃO JURÍDICA E ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL NO BRASIL 

 
Outro tema a que merece amplo destaque quando se estuda tópicos de Direito 

Eleitoral verifica-se quanto à Administração Eleitoral e à Organização Judiciária aparelhada, 

pelo Estado,para dirimir e julgar as lides provenientes do momento eleitoral e das matérias 

concatenadas ao Direito Eleitoral de uma forma geral. Tanto uma quanto outra são, desta forma, 

de extrema relevância, porquanto se assentem na estruturação conferida pela Constituição e 

legislação ordinária para o regular andamento das eleições políticas e para que tais preceitos 

jurídicos, existentes com vista a determinar as “regras do jogo”, venham a ser verdadeiramente 

obedecidas; e em caso de não –cumprimento, que sejam punidos os seus delinquentes, da 

maneira como a ordem jurídico-constitucional assim o determinar. 

 
Num primeiro momento, deve-se entender que a Administração Eleitoral é toda a 

organização e aparelhamento determinado a um órgão ou entidade para que se proceda ao bom 

andamento das eleições, desde as primeiras tarefas a serem designadas em momentos pré- 

eleitorais (diga-se, pré- campanhas eleitorais propriamente ditas), como pode-se verificar, em 

políticas de propaganda educativa à população. Ainda, deve-se peculiar importância ao 

estudo da Organização Judiciária Eleitoral- vale dizer,quem a Constituição e as leis designam 

para efetivamente julgar as lides eleitorais, as matérias de competência dos órgãos judiciários e 

administrativos e o papel de demais instituições, como o Ministério Público, por exemplo. 

 

A Justiça Eleitoral brasileira organiza-se por meio dos dispostos na Constituição da 

República de 1988 e pela legislação ordinária, como órgão de natureza jurisdicional responsável 

pela fiscalização, execução, administração, controle e julgamento de todos os processos 

eleitorais tocantes ás eleições políticas realizadas no país, bem como pelos plebiscitos e 

referendos. 

 

O Brasil passou a ter uma justiça eleitoral a partir do advento do Código Eleitoral 

1932, e sistematizado constitucionalmente dois anos mais tarde, com a nova Carta Magna de 

1934. Até então, competiam ás próprias câmaras a organização do processo eleitoral , e não raro 

se ouvia falar de situações inusitadas, como falsificações e arbitrariedades na condução das 

votações, apuração e diplomação dos eleitos. Compete a justiça eleitoral é composta por 
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diversos órgãos, a saber, pelo Tribunal Superior Eleitoral- TSE; pelos Tribunais Regionais 

Eleitorais; pelos juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais, nos termos do artigo 118 da CRFB. 

 

Uma nota interessante que torna a justiça eleitoral um tanto peculiar diz respeito á sua 

formação do corpo de magistrados, uma vez que a composição dos juízes dos tribunais, embora 

gozem de todas as plenas garantias da magistratura, como a inamovibilidade, deverá respeitar o 

serviço dos seus juízes por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, 

sendo os subsídios escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para 

cada categoria , Tal princípio da periodicidade da investidura das funções eleitorais, nos 

ensinamentos de CARVALHO (2006,931), “vem para buscar a permanente neutralidade dos 

magistrados, num meio em que a natureza, oriunda do processo eleitoral envolve por vezes, 

extrema paixão partidária”. 

 

Reza a Constituição Federal que lei complementar disporá sobre a organização e 

competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais . E vai além, ao dispor no 

seu artigo 14, § 10°, que, nos casos de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, o 

mandato eletivo poderá ser impugnado perante a justiça eleitoral no prazo de quinze dias 

contados da diplomação.O Tribunal Superior Eleitoral, corte máxima da jurisdição eleitoral 

pátria, será composta por, no mínimo, sete membros, sendo escolhidos, mediante eleição, pelo 

voto secreto, três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dois juízes dentre os 

Ministros do Superior Tribunal de Justiça; e, por nomeação do Presidente da República, dois 

juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo 

Supremo Tribunal Federal 

 

Ainda o TSE, como corte máxima da jurisdição eleitoral brasileira, tem em suas 

decisões a sua irrecorribilidade inerente, salvo se tratar de contradição à Constituição ou aquelas 

denegatórias de mandado de segurança ou habeas corpus, daí porque CARVALHO (2006, 932) 

acentua que “ a justiça eleitoral guarda em si o cumprimento de prazos exíguos, em razão da 

própria natureza do processo eleitoral, dinâmico e célere”. 

 

Deverá haver, ainda, um Tribunal Regional Eleitoral em cada estado da federação e no 

distrito Federal, e que será composto mediante eleição, pelo voto secreto de dois juízes dentre os 

desembargadores do Tribunal de Justiça, de dois juízes, dentre juízes de direito escolhidos pelo 

Tribunal de Justiça, de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou 

no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo tribunal 

Regional federal respectivo; e por nomeação, pelo Presidente da República de dois juízes dentre 

seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. 

 

Das decisões dos TREs também não caberão recursos, em razão da dinamicidade da 

justiça eleitoral, a não ser quando forem oferecidas: a)contra disposição expressa da 

constituição brasileira ou de lei ordinária; b) quando ocorrer divergência na interpretação da lei 
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entre dois ou mais tribunais eleitorais; c)quando as decisões recorridas versarem sobre 

inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais; ou d) quando 

houver anulação de diplomas ou decretação da perda de mandatos eletivos federais ou estaduais 

ou de denegação de habeas-corpus, mandado de segurança, habeas-data ou mandado de injunção 

 

Acerca dos Juízes Eleitorais, anota-se que são estes permanente ao quadro da justiça 

estadual comum, e deverão exercem a atividade de juiz eleitoral aqueles lotados em comarcas 

com uma única vara e que sejam sede de zonas eleitorais, ou quando indicados pelo TER para 

comarcas com mais de uma vara. Outro órgão a que vale importante menção é o Ministério 

Público Eleitoral- MPE, composto pelo Procurador-Geral Eleitoral, pelos Procuradores 

Regionais Eleitorais e pelos Promotores Eleitorais, Importante dizer que o MP, embora 

vinculado à atividade jurisdicional, não faz parte do Órgão de Poder Judiciário; antes, sua 

natureza jurídica é de um órgão constitucional autônomo . Compete ao Ministério Público 

eleitoral o exercício de fiscalização da normalidade e da legalidade dos atos e do processo 

eleitoral, bem como ás suas funções, tanto de parte quanto como custos legais, e, ainda, v.g, de 

propor ações infringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e a 

legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do poder político 

administrativo. 

 

Ainda é importante mencionar que a justiça eleitoral brasileira carrega uma dupla 

competência- a saber, a função jurisdicional, já mencionada aqui, incumbida da atividade 

judiciária; e a função administrativa, de cunho organizacional e fiscalizadora do regular 

andamento do processo eleitoral, desde o momento pré-eleitoral até a votação e apuração. Essa 

competência hibrida ocorre porque não há, na legislação brasileira, outro órgão responsável pela 

organização das eleições, cabendo, portanto, á justiça eleitoral tanto o seu papel de 

administrador quanto o seu papel julgador das lides jurídico-eleitorais, bem como de editar 

regulamentos normativos para nortear a atividade político-partidária, responder consultas e 

pareceres formuladas por partidos ou interessados. 

 

No seio da competência administrativa, cabe À justiça eleitoral, por exemplo, nomear 

as mesas receptoras dos votos (artigo 120, do CE); dar visto às credenciais dos fiscais eleitorais 

(artigo 131, § 5°, do CE); enviar material eleitoral para a votação ( artigo 133, caput, do CE); 

divulgar amplamente as localidades onde serão as votações (artigo 135, § 2° do CE), sendo 

vedada a utilização de fazendas ou propriedade rural privada ou pertencente a candidato (artigo 

135, §§ 4° e 5°, do CE). Quando a justiça eleitoral exerce sua função administrativa, e destarte 

exercitando o poder de polícia que tem, por vezes vê-se, nas palavras de COSTA (2006,370) 
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Certa mixórdia no trato da natureza da atividade do juiz, 

portanto, na medida em que sai do seu leito natural, este 

precisa tomar iniciativas em prol da promoção de ações 

necessárias, bem como agir quando as situações 

reclamarem tal movimentação, não podendo, dessa 

forma, manter-se inerte é usual á atividade judiciária. 

 

 
 

ORGANIZAÇÃO JURÍDICA E ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL EM  PORTUGAL 

 
Em histórico recente, relativamente aos meados do século XX, e sobretudo com o 

advento do Estado Novo, institucionalizou-se em Portugal, nos dizeres de GOMES 

CANOTILHO (2001,178), um “regime político marcadamente autoritário”, liderado por 

Antonio de Oliveira Salazar, e a que fez substituir a ordem constitucional republicana de 1911 

por outra, de caráter mais nacionalista e cunho antidemocrático e antipluralista, a saber, a de 

1933.Tal regime constitucional propunha a realização de eleições, a que, sobretudo para 

deputados á Assembleia da República, não projetavam, como bem ensina RIBEIRO MENDES 

(1997,570) “ requisitos mínimos que garantissem a liberdade de escolha democrática e justa. 

Ainda fazia vigorar um sistema de voto censitário, e que discriminava sobretudo as mulheres”. 

 

No tocante á Administração Eleitoral, limitava-se esta função do recenseamento 

eleitoral, por meio de comissões de freguesia, sem permissão da intervenção de cidadãos 4°, 5°, 

da Lei 2015, de 18 de Maio, ou do artigo 203° e seguintes do Código Administrativo. Em suma, 

pode-se dizer que no Estado Novo, período anterior á redemocratização, o constitucionalismo 

autoritário não quis, conforme ensina JORGE MIRANDA (2005,151), “adotar o princípio da 

legitimidade política, sucedendo atos eleitorais que, embora periódicos, impedia o povo á 

escolha livre, plural e aberta”. 

 

Foi somente com a redemocratização e, posteriormente, a Constituição de 1976, que 

iniciou-se uma nova fase no sistema político português, marcante democrática, e que visava, 

entre outras questões, a conferir tratamento especial ao Direito Eleitoral lusitano. O Governo 

Provisório promulgou diplomas legislativos referentes ao regime jurídico dos partidos políticos ( 

Decreto-Lei n° 595/74), ao direito de reunião (Decreto-Lei n°. 406/74), e às leis eleitorais para a 

Assembleia Constituinte ( Decreto-Lei n°.621-A/74: Decreto-Lei n°. 621-B/74; e Decreto-Lei n° 

621-C/74). 

 

Relativamente á Administração Eleitoral, nosso objeto de estudo, ressaltam-se as 

regras expedidas pelo Decreto n°.621-A/74, que regulamentavam o recenseamento eleitoral, a 

que criou-se importante órgão de administração eleitoral, a saber, as comissões de 

recenseamento (artigo 24° e seguintes), a cuja composição reflita o pluralismo político , na 
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medida em era representada por indicações dos partidos políticos da época. A seguir, criou-se, 

no Âmbito da Administração Interna, o Secretariado Técnico dos Assuntos Políticos (Decreto- 

Lei n/. 746/76, de 27 de Dezembro); e, ainda, um outro órgão, independente, denominado de 

Comissão Nacional de Eleições ( Decreto-Lei n°.621-B/74), para disciplinar a campanha 

eleitoral de maneira geral, e com vistas a assegurar a igualdade de oportunidades nas listas 

partidárias.Como bem ensina RIBEIRO MENDES (1997,575) 

 

A arquitetura da Administração Eleitoral, desenhada na 

legislação de 1974, e que cabia precipuamente garantir o 

bom andamento das eleições à Assembleia Constituinte, 

manteve-se praticamente intacta e substancialmente 

inalterada, salvo algumas pontuais modificações. 

 

Quanto ao Direito Eleitoral português vigente, relativamente ao regime jurídico da 

Administração Eleitoral lusitana, existem uma gama de diferentes órgãos, a quem incumbem 

zelar pela funcionalidade e andamento das eleições políticas em Portugal. Muito bem conceitua 

a professora RIBEIRO MENDES (1997,577): 

 

A administração eleitoral portuguesa como sendo o 

“conjunto de órgãos, serviços e agentes que asseguram a 

preparação e realização e gestão do recenseamento 

eleitoral, as diferentes fases administrativas de cada 

eleição, a disciplina das campanhas eleitorais, a 

regularização dos direitos de antena, o modo de calcular 

as compensações ás estações emissoras e, ainda, a 

fiscalização das contas eleitorais”. Percebe-se, portanto, 

os apontamentos ditos como prioritários á administração 

eleitoral lusitana. 

 

Ainda conforme lição de JORGE MIRANDA (2007,281): 

 
A administração eleitoral deve satisfazer alguns 

requisitos, cujas características devem ser, basicamente: 

a) destinação á expressão e satisfação da vontade 

popular; b) vinculação necessária ao princípio da 

cidadania e participação dos cidadãos; c) origem e 

fundamento constitucional; d) natureza heterogênea, na 

medida em que diferentes competências devam ser 

destinadas a diferentes órgãos, sejam constituídos add 

hoc ou de funcionamento permanente, e tanto na esfera 

administrativa, a que incumbe tarefas técnicas, quanto na 
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esfera judiciária com certas competências 

administrativas; e) independência funcional em relação à 

Administração Pública e ao Governo; f) e sujeita aos 

princípios constitucionais relativos à Administração 

Pública em geral (artigos 266° e seguintes, da CRP). 

 

Na atual estrutura organizacional vigente no direito português, vislumbram-se uma 

série de órgãos da administração eleitoral, responsáveis, cada qual com suas atribuições e 

competências, a gerir a máquina eleitoral política, e que são distintos entre aqueles que servem 

aos processos eleitorais centrais, com competência para todo território nacional, e aqueles com 

competência regional ou local . 

 

De forma escalonada, o órgão máximo, embora não hierarquicamente superior, para 

fins de administração eleitoral, se encontra na figura do Tribunal Constitucional. Enquanto 

órgão administrativo, na atividade de gerir aspectos eleitorais, funciona o Tribunal 

Constitucional de maneira particularmente tímida. Isto se dá portanto são duas as suas 

competências em matérias administrativas eleitorais, quais sejam: a) admitir e receber as 

candidaturas nas eleições para a Presidência da República e para o Parcelamento Europeu ; b) e 

verificar a morte e declarar a incapacidade para o exercício da função presidencial de qualquer 

candidato que concorra à Presidência da República. Ainda ressalta JORGE MIRANDA 

(2007,283): 

 

Que o mesmo fazem os tribunais judiciais, na atribuição 

administrativa eleitoral, enquanto recebem as 

candidaturas para as eleições para a Assembleia da 

República, para as Assembleias Regionais e para os 

órgãos das autarquias locais, esta competência advém da 

necessidade de reforçar as garantias das candidaturas por 

meio de órgãos individualizados marcadamente pela 

independência e pela imparcialidade, quais sejam, os 

Tribunais. 

 

Imperioso ressaltar que o Tribunal Constitucional, assim como os demais tribunais 

judiciais, ainda participam do processo eleitoral lato sensu no uso das atribuições jurisdicionais 

a que lhe competem. Ainda compete à Comissão Nacional de Eleições outras importantes 

atribuições de caráter pedagógico, administrativo, certificativo e declaratório, dentre elas: 

 

a) Promover meios de esclarecimentos dos cidadãos 

relativamente aos atos eleitorais, vale dizer, a educação 

cidadã eleitoral (artigo 5°, n1, alínea d), da Lei 71/78): 
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b) Garantir a igualdade de oportunidades de ação e 

propaganda das candidaturas durante as campanhas 

eleitorais ( artigo 5°, n°1, alínea d), da Lei 71/78) 

c) Decidir os recursos que os mandatários das listas 

e os partidos interpuserem das decisões do governador 

civil ou, no caso das regiões autônomas do Ministro da 

República, relativas á utilização das salas de espetáculos 

e dos recintos públicos ( artigo 5°, n° 1, alínea g), da Lei 

71/78); 

d) Elaborar e publicar os mapas dos resultados das 

eleições nacionais , regionais e locais , nos termos dos 

artigos 5°, n1, alínea i), da Lei 71/78; artigo 111°, do 

Decreto-Lei n° 319-A/76; artigo 115° da Lei 14/79; 

artigo 117° do Decreto-Lei 267/80; artigo 154° da Lei 

Orgânica nº 1/2001; e artigo 122° da Lei Orgânica n° 

1/2006 

e) E marcada a data das eleições, fazer publicar, nos 

órgãos de comunicação social, um mapa-calendário 

contendo as datas e a indicação dos atos que devem ser 

praticados com sujeição a prazos por ela determinados 

(artigo 6° da Lei 71/78). 

 
Outra importante característica da CNE diz respeito a sua natureza jurídica, debatida 

desde sua criação. No parecer 20/82, optou a Comissão Constitucional por reconduzi-la a um 

órgão vinculado à Administração, “com funções disciplinares, se bem que agindo em certos 

casos sob forma jurisdicionalizada”. Mais tarde, sob o prisma hermenêutico do Tribunal 

Constitucional, mormente em análise nos acórdãos n° 165/85 e n°. 605/89, entendeu a corte 

lusitana que a CNE seria “órgão sui generis da administração eleitoral”, autônomo em relação ao 

Poder 

 
PROPAGANDA ELEITORAL NO BRASIL 

 
Nos dias atuais, tem-se percebido cada vez maior aporte da propaganda e do 

markenting como ferramentas de alavancagem de vendas, valorização dos produtos e serviços e 

fortalecimento das imagens e marcas que se destinam a fazer vendê-las mais num mercado que 

não é mais somente local , mas que tem domínio global e nessa esteira não se escapam as 

propagandas eleitorais, tão importantes e que tem ido na mesma proporção de valorização nas 

últimas décadas. Nas palavras de CONEGLIAN (2006,19) a propaganda eleitoral é “ Um meio 

utilizado para influenciar pessoas a aceitar determinado produto candidaturas, programas 
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político-partidários , que gire em torno da política, compreendida em seu sentido mais 

abrangente, de relações do cidadão com a sua própria cidadania”. 

 
PINTO FERREIRA (19997,89), traz interessante observação acerca da propaganda 

eleitoral como sendo “Utilizada esta para o fim de favorecer a conquista dos cargos políticos 

pelos candidatos interessados, favorecer lhes a imagem perante o eleitorado, para sedimentar a 

força do governo constituído ou para mimar-lhe a base, segundo as perspectivas dos seus pontos 

de sustentação ou contestação”. Nessa senda, JORGE MIRANDA (2007,174), ressalta, “ Que os 

atores públicos e partidos políticos que funcionassem como associações secretas ofenderiam 

rigorosamente a ordem, constitucional democrática e se afastariam das exigências de lealdade e 

de boa-fé no confronto com os outros partidos”. 

 
Tutelado no Brasil pela Lei das Eleições (Lei Federal n. 9.504\97), a propaganda 

eleitoral tem uma série de nuanças e detalhes preceituados pela legislação e pela jurisprudência. 

A Constituição federal de 1988, vale ressaltar, garante a liberdade de expressão e assegura o 

acesso à informática, independentes de censura ou licença, e cabendo á legislação específica 

estabelecer critérios e os mecanismos adequados para garantir tais direitos. Aliás ,há-de se fazer 

referência a três diferentes nomenclaturas que diferenciam modalidades de propaganda no país: 

 
a) a propaganda partidária, destinada a cooptar 

cidadãos ao seio do partido pelo seu caráter programático 

e institucional; 

b) a propaganda intrapartidária, consistente na 

divulgação de interesse dentro do seio partidário para os 

seus próprios fins ( eleições internas, convenções 

partidárias etc ); 

c) a propaganda eleitoral em si, responsável pela 

divulgação de candidaturas, propagação de planos de 

governo ou de ação parlamentar e para a captação de 

votos para um determinado pleito eleitoral. A última é a 

propaganda que fazemos menção neste trabalho. 

 
A extensão da propaganda eleitoral, no Brasil, tem a mesma medida do período de 

duração das campanhas eleitorais no Brasil, e só é permitida após 5 de julho do ano da eleição. 

Haja vista que o primeiro turno das eleições se dão sempre no primeiro domingo do mês de 

outubro, a duração das campanhas eleitorais tem mais ou menos 90 dias, a depender do dia 

coincidente das eleições no país. Importante ressaltar que qualquer propaganda extemporânea, e 

sujeita às penalidades, nos termos da lei eleitoral.Considera-se como propaganda extemporânea 

ou antecipada qualquer mensagem, expressa ou tácita, relativa à eleição por vir e sua vinculação 
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à imagem, números ou outros ganchos que vinculem a candidatos, devendo, portanto, existir um 

vínculo da propaganda com o pleito vindouro. 

 
Os tribunais brasileiros têm entendido de semelhante forma, de modo a punir a 

propaganda eleitoral antecipada, especialmente aquela realizada de modo subliminar, ou seja, 

que não a faz diretamente, remetendo-se a números de campanha, partidos políticos ou à própria 

campanha abertamente, mas que subliminarmente atos de promoção pessoal do candidato com 

vistas a sair-se adiantado na corrida eleitoral porvindoura. Não se configura, nos termos da lei 

eleitoral, como propaganda extemporânea: 

 
i) a participação de filiados a partidos políticos ou de pré- 

candidatos em entrevistas, programas, encontros ou 

debates no rádio , na televisão e na internet, inclusive 

com a exposição de plataformas e projetos políticos , 

desde que não haja pedido de votos, observado pelas 

emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir 

tratamento isonômico; 

ii) a realização de encontros, seminários ou congressos, 

em ambiente fechado e a expensas dos partidos 

políticos, para tratar da organização dos processos 

eleitorais, planos de governos ou alianças partidárias 

visando às eleições; 

iii) a realização de prévias partidárias e sua divulgação 

pelos instrumentos de comunicação intrapartidária ; ou 

iv)a divulgação de atos de parlamentares e debates 

legislativos, desde que não se mencione a possível 

candidatura, ou se faça pedido de votos ou de apoio 

eleitoral. 

 

 
Ainda, aos postulantes a candidaturas eleitorais é permitida a realização, nos quinze 

dias que antecederem à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à 

indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. 

A legislação eleitoral impõe uma série de medidas e regramentos a serem obedecidos 

pelos partidos políticos e candidatos, tais como a vedação de propaganda eleitoral pregada em 

bens públicos (postes, viadutos, praças,passarelas, pontos de ônibus etc.) nem em árvores e 

jardins localizados em áreas públicas; a permissão de colocação de cavaletes, bonecos e outros 

meios de publicidade móveis, ao longo das vias públicas, desde que não comprometam a livre 

circulação de pessoas e veículos; a obrigação de fazer conter,em todo material impresso, a 

inscrição do CNPJ de campanha do contratante e do contratado, além de tiragem do material; a 
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vedação de confecção, utilização e distribuição de materiais de campanha como bonés, 

chaveiros, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam 

proporcionar vantagem ao eleitor; a proibição de realização de schowmício e de evento 

assemelhado para promoção de candidatos, bem como a apresentação,remunerada ou não, de 

artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral; e da vedação de propaganda 

eleitoral mediante outdoors, dentre outras tantas regras. 

 
Outro ponto importante a ser mencionado diz respeito à liberdade de propaganda, de 

expressão e de manifestação estampada na legislação eleitoral brasileira. A realização de 

qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende 

de licença da polícia, que deverá ser apenas informada para que esta lhe garanta, segundo a 

prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário.Ainda, 

dispõe a lei que a propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto 

de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de códigos 

de postura locais. 

 
Quanto a propaganda em rádio e televisão, menciona-se sobre o já falado horário 

eleitoral gratuito- um período diário e específico destinado à informação, aos eleitores, dos 

candidatos proporcionais e majoritários sobre programas de governo e suas candidaturas. 

Importante mencionar que a propaganda política eleitoral durante o pleito restringir-se-á ao 

horário eleitoral gratuito, sendo vedada a veiculação de propaganda paga. 

 
O horário eleitoral gratuito terá seu tempo distribuído entre todos os partidos e 

coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados, pelos seguintes 

critérios : um terço, igualitariamente, e os outros dois terços, proporcionalmente ao número de 

representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da 

soma do número de representantes de todos os partidos que a integram. A propaganda eleitoral 

também é permitida pela internet, nos termos da legislação após o dia 5 de julho do ano da 

eleição, em sítios de partidos políticos ou dos próprios candidatos, por meio do blog, redes 

sociais (facebook, twitter, ...) etc. , e vedada, assim como na propaganda de rádio e TV, qualquer 

propaganda paga, e na qual há interessantes posicionamentos da jurisprudência pátria a respeito. 

 
Por fim, faz-se referência, ao regulamento legal dado às pesquisas eleitorais de 

opinião. Regulada pela Lei das Eleições (Lei Federal nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997), tem 

dentre as suas determinações, a incumbências às entidades promotoras dos levantamentos de 

registrá-las devidamente na justiça eleitoral, devendo –lhes informar, até cinco dias antes da 

divulgação: 
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a) quem contratou a pesquisa, o valor e origem dos 

recursos despendidos no trabalho; 

b) a metodologia e período de realização da pesquisa; 

c) o plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, 

grau de instrução, nível econômico e área física de 

realização do trabalho, intervalo de confiança margem de 

erro; 

d) o sistema interno de controle e verificação, 

conferência e fiscalização da coleta de dados e do 

trabalho de campo; 

e) o questionário completo aplicado ou a ser aplicado; e 

f) o nome de quem pagou pela realização do trabalho. 

 
PROPAGANDA ELEITORAL EM PORTUGAL 

 
A propaganda eleitoral, em Portugal, é tutelada de maneira peculiar, cujo valor 

intrínseco do princípio da liberdade impera, como a própria Carta Magna assim preceitua a 

liberdade de propaganda como princípio geral de direito eleitoral naquele país (artigo 113º, 

alínea “a” da CRP.)Nesse sentido, destaca-se o modelo português por não ingerir-se 

sobremaneira a aspectos de limitação legal à liberdade de expressão e reunião, por exemplo, 

como fruto da valorização precípua do princípio da liberdade- como se pode observar destacado 

no artigo 2º da Lei 26\99, de 3 de maio, quando estabelece que os partidos ou coligações e os 

grupos de cidadãos têm direito a efetuar livremente e nas melhores condições a sua propaganda, 

devendo as entidades públicas e privadas proporcionar-lhes igual tratamento. 

 
Importa anotar que, se numa mão, valoriza-se o princípio da liberdade, como 

supedâneo da regular ação eleitoral de seus atores, por outro protege-se, também, o princípio da 

igualdade de tratamento, visto que a liberdade poderia fazer destoar certos candidatos ou 

partidos políticos em detrimento de outros, sobretudo quanto à utilização de maior aporte de 

recursos destinados à campanha. Nesse quesito, corresponde o incentivo à liberdade o maior 

desafio ao Estado para que se mantenha, tão importantemente quanto esta, igualmente a 

igualdade de tratamento, sem deixar - se da posição de neutralidade. Destaca JORGE 

MIRANDA (2007,277) “Que o sentido da liberdade congloba não somente aquele perante os 

eleitores, mas também perante as candidaturas, além de conteúdos e formas de expressão da 

liberdade, como de reunião, manifestação e associação, tomando, assim, uma dimensão coletiva 

e dimensão institucional”. 

 

A campanha eleitoral em Portugal, começa no 14º dia anterior e finda-se nas 24 horas 

da antevéspera do dia designado para as eleições, com intuito de informar os cidadãos a respeito 
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das candidaturas, listas e planos de governo e de ação parlamentar, onde é concedido o direito 

de antena, um serviço público de rádio e televisão. 

 

Entre os novos rumos que a propaganda e markenting tem alcançado, inclusive nas 

searas de publicidade eleitoral, a internet definitivamente já ganhou seu espaço, mas como ainda 

não há regulamento sobre a propaganda na internet, esta terra de ninguém, pode gerar problemas 

e danos sem punições, devendo ser a propaganda na internet ser tratada como qualquer outro 

meio de propaganda convencional, devendo ser observados sempre, os princípios gerais da 

liberdade de propaganda e de expressão, da igualdade de oportunidades, de tratamento não 

discriminatório. 

 

PROCESSO ELEITORAL NO BRASIL 

 
Outro tema que merece pertinente análise diz respeito ao que denominaremos de 

processo eleitoral, tal como sendo o conjunto de procedimentos ou, nas palavras de JORGE 

MIRANDA (2007,262): 

 

A pluralidade de atos, que se toma no curso das 

eleições, inclusive nos momentos pré e pós – eleitoral, 

para uma boa manutenção das atividades essenciais ao 

regular andamento das eleições como um todo, com a 

intervenção de vários e diferentes sujeitos, e que levam a 

cabo a um ato jurídico mais complexo que os congloba 

ou substitui. Gomes ainda define o processo eleitoral 

como significado a complexa relação que se instaura 

entre a justiça eleitoral e seus diversos atores 

(candidatos, partidos,Ministério Público, cidadãos etc.) 

visando a concretização do” sacrossanto direito de 

sufrágio”. 

 

 

Tais atos ou procedimentos que estudar-se-ão , podem ir, a depender do modelo 

eleitoral a que se estuda, desde o momento da distribuição dos mandatos por círculos eleitorais e 

da marcação das eleições, passando pelas constituições das assembleias de votos e das mesmas, 

até os últimos instantes, que se encerram com a apuração dos votos e levantamento dos dados 

relativos às eleições realizadas - passando por todo o iter eleitoral, incluindo o alistamento e 

recenseamento dos eleitores, a manutenção de serviços técnicos e logísticos e permitir a 

designação, locomoção e concretização práticas relativos aos locais de votação, urnas, fiscais 

etc, e todos os procedimentos necessários ao regular processo de votação e apuração. 



57 
 

Termo ainda em desenvolvimento na doutrina jurídica eleitoral brasileira , o processo 

eleitoral, neste país, é considerado diversificadamente, em se entendendo diversos 

procedimentos de início e término do processo eleitoral no país. Consideraremos, neste trabalho, 

o processo eleitoral didaticamente, em algumas fases a que vale importantes notas – vale dizer, 

as convenções partidárias; o registros das candidaturas; a organização das seções eleitorais; a 

votação; a apuração; e a diplomação. 

 

Pode se dizer que o processo eleitoral inicia-se, de fato, nas convenções partidárias, 

embora haja alguma controvérsia doutrinária acerca do seu ponto de partida. São tidas as 

convenção partidárias como sendo as reuniões e assembleia de eleição para definição dos 

candidatos que concorrerão no pleito e definição de outros temas relacionados às eleições que se 

pretendem disputar, como o debate sobre eventuais coligações a serem feitas e estipulação da 

identificação numérica das candidaturas, entre outros; devem ocorrer em todos os partidos 

políticos de todos os âmbitos da federação, e cujos detalhes devem ser regulados pelos partidos 

políticos por meio dos seus estatutos. 

 

Embora a doutrina entenda que a todos os filiados a partidos políticos haja o direito 

subjetivo político de concorrerem às eleições, por vezes não há tantos lugares como o número de 

pré-candidatos, e para isso também se impera a realização das convenções. Nos termos da 

legislação, a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre eventuais coligações 

deverão ser feitas no período de 10 a 30 de junho dos anos eleitorais, e durante esse período só é 

permitida a utilização de propaganda intra- partidária, sob pena de se configura o ilícito eleitoral 

da propaganda extemporânea. 

 

Tema ainda pouco abordado diz respeito às prévias partidárias como interessante 

movimento de consolidação de candidaturas, especialmente majoritárias. Se no caso das 

convenções partidárias, há um outro marco legal, cabendo sobre tudo regulamentação pelos 

próprios partidos, por meio de seus estatutos, ainda mais se encontram as prévias, situadas como 

evento oficioso e ainda pouco usual. Tal viria para trazer mais legitimidade democrática às 

decisões da candidaturas partidárias em um maior período de tempo, como ocorrem, e.g., nas 

eleições presidenciais estadunidenses. De toda forma, tal assunto cabe mais à ciência política 

que o direito, e sobretudo à construção, pelos partidos políticos, de uma práxis nesse 

determinado sentido. 

 

A respeito do registro das candidaturas, há pertinentes marcos legais para 

sublinharmos. O momento do registro das candidaturas é aquele que, nas palavras de COSTA 

(2006,69) “Se figura como pressuposto legal e faz nascer a elegibilidade e concretizar a 

candidatura”. Poderão os partidos registrar candidatos proporcionas, (para a Câmara dos 

Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais), até 150% do 

número de lugares a preencher; ou no caso de formadas as coligações, independentemente do 

número de partidos integrantes, em até 200%, anotada uma única exceção. 
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Deverá ser respeitado, em todos os casos, a proporção de ao menos 30% e no máximo 

70% das vagas das candidaturas para candidaturas de cada sexo, ainda, os partidos ou 

coligações deverão solicitar o registro de todos os seus candidatos à justiça eleitoral até às 

dezenove horas do dia 5 de julho dos anos que se realizarem as eleições. Recebidos os pedidos 

de registros de candidatura, deverá o juiz eleitoral aferir a condições de elegibilidade e as causas 

de inelegibilidade,ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que 

afastem a inelegibilidade; e, após período de diligências, deverá ser decidido o mérito em três 

dias, cabendo recursos ao TER e TSE, em três dias, no caso de ação de impugnação de mandato 

eletivo, como veremos mais adiante. 

 

Quanto à organização das seções eleitorais, tal se dá em algumas ações preparatórias 

para o dia D das eleições – entre as providências, pode-se mencionar a preparação dos sistemas 

de informática e das urnas eletrônicas,inclusive de reservas para o caso de trocas por eventuais 

efeito; a fixação dos locais de votações das seções eleitorais; da provisão de materiais como 

mesas receptoras de votos, a folha de assinaturas, as cédulas de justificativa eleitoral, até mesmo 

as tradicional cédulas de papel, a serem utilizadas em casos excepcionais. 

 

Os locais de votação devem ser escolhidos pela justiça eleitoral de forma a ficarem 

sempre em edificações públicas , a não ser em caos excepcionais , e que serão sempre 

temporária das seções eleitorais, que não terão mais de 400 eleitores nem menos de 50 (esses 

correspondentes às mesas de votos), que serão dirigidos por dois mesários , dois secretários e 

um suplente, nomeados pelo juiz eleitoral sessenta dias antes da eleição. Ainda estabelece a lei 

eleitoral que poderão os partidos políticos o nome de até dois fiscais para fiscalizar cada seções 

eleitorais perante as mesas receptoras. 

 

As eleições ocorrem, no Brasil, sempre no primeiro domingo de outubro , das 8h às 

17h , horário em que se encerram as atividades e passam-se aos procedimentos de recolhimento 

das urnas e do balanço dos resultados para apuração. Antes disso, vale uma pertinente nota – o 

Brasil utiliza, desde a década de 90 o sistema de urnas eletrônicas, de alta confiabilidade e 

segurança contra fraudes.Se não bastasse o avanço nesse tipo de sistema de votação, que se 

comparado ao sistema de cédulas de papel e contagem manual de votos, é significativamente 

mais avançado, está em processo de testes e implantação as urnas biométricas , que identificam 

o eleitor pela impressão digital. 

 

Quanto à apuração, impera ressaltar que, no Brasil, a própria urna eletrônica já 

contabiliza a quantidade de votos que cada seção eleitoral obteve. Compete ao presidente da 

mesa expedir o boletim de urna; uma vez reunidos os dados de todas as seções eleitorais e votos 

são então contabilizados automaticamente pela justiça eleitoral, inclusive a possibilidade de 

qualquer cidadão conferir simultaneamente, pela internet, os resultados parciais, que não 

demoram mais que algumas horas para que 100% das urnas sejam apuradas. 
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Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, cada uma segunda o seu 

próprio sistema eleitoral, os vencedores são assim proclamados pela justiça eleitoral – nas 

eleições presidenciais, pelo TSE; nas eleições federais e estaduais, pelos TREs ;e , nas 

municipais, pelo juiz de direito presidente da Junta Eleitoral. 

 

Por fim, passa-se ao último ato eleitoral , a saber, a diplomação. Nesta fase,os 

eleitores, bem como os suplentes, são “oficialmente credenciados e habilitados”, com sessão a 

ser realizada na sede da junta eleitoral, em nada impedindo, contudo, que este seja realizado em 

ato próprio noutro ambiente . No diploma deverão constar , segundo requisitos legais , o nome 

de candidato , a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a 

sua classificação como suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou tribunal . 

Quanto ao ato de posse e exercício dos respectivos cargos, estes já compreendem estudo 

concernente ao direito constitucional e administrativo, faz-se aqui uma única nota – o artigo 16 

da Constituição Eleitoral de 1988 preceitua que “ a lei que alterar o processo eleitoral entrará em 

vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de 

sua vigência”. O presente dispositivo trata do princípio da anterioridade eleitoral , que disciplina 

qualquer mudança relativa à alteração do processo eleitoral no Brasil. 

 

Muito se tem discutido, na jurisprudência e na doutrina, acerca do significado de 

processo eleitoral, relativa a presente regra do princípio o da anterioridade eleitoral . Sobre ele, 

percebe-se, como teleologia, a igualdade de participação no pleito , como garantia fundamental 

de se assegurar o sistema de mudanças bruscas que inviabilizem a preparação e as estratégias de 

campanha, sem que sejam mutilados procedimentos eleitorais importantes e o resguarde as 

legislações casuísticas beneficiadoras de uma maioria política que esteja, naquele momento, no 

poder político. Sobre a conceituação do processo eleitoral, segundo a constituição, o Supremo 

Tribunal Federal bem já se pronunciou a respeito. 

 

PROCESSO ELEITORAL EM PORTUGAL 

 
No estudo do modelo lusitano, a didática do emérito professor lusitano JORGE 

MIRANDA (2007,262) aponta, basicamente, sete procedimentos que integram o processo 

eleitoral naquele país; a saber, “ A distribuição dos mandatos, por círculos eleitorais; a 

marcação das eleições; a propositura das candidaturas; a constituição das assembleias e seções 

de voto; a votação; a apuração;e a proclamação dos resultados”. 

 

Estabelece a Lei Eleitoral para a Assembleia da República que a Comissão Nacional 

de Eleições (CNE) fará publicar no Diário da República,1ª série, entre os 60 e os 55 dias 

anteriores à data marcada para a realização das eleições, um mapa com o número de deputados e 

a sua distribuição pelos círculos (artigos 13 º nº 4) , e levando –se em conta o número de 

eleitores do último balanço de recenseamento eleitoral naquele país (art. 13ª nº 6). 

Relativamente à marcação das eleições, há uma série de preceitos constitucionais e legais, com 
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visitas a garantir os princípios da periodicidade e da renovação, bem como do equilíbrio dos 

órgãos de poder, como varemos a seguir. 

 

A data estipulada para eleições para Presidente da República deve se dar nos sessenta 

dias anteriores ao término do mandato de seu antecessor ou nos sessenta dias contados da 

vagatura do cargo (art. 125º nº 3) , já que a Constituição não permite a simultaneidade da 

eleições presidenciais e legislativas (art.125º nº 2) ; deverá , ainda, ser respeitada antecedência 

mínima de 80 dias (art.11º nº 1, do Decreto-Lei nº 319-A|76). Já nas eleições para Assembleia 

da República, estas devem se dar entre os dias 15 de setembro e 15 de outubro do ano 

correspondente ao término da legislatura; na hipótese de dissolução, deve ser obedecido o 

preceito de realização das eleições nos sessenta dias seguintes. Por fim, três detalhes que valem 

nota: 

 

a) Compete ao Presidente da República a marcação 

das eleições; 

b) As eleições deverão realizar-se num só dia e 

num domingo ou feriado nacional; e 

c) Não poderão ser marcadas eleições quando de 

estado de sítio ou estado de emergência em território 

nacional, já que nesses casos há quebra de normalidade 

constitucional, com potencialidade de afetar o livre 

exercício dos direitos de cidadania. 

 
Quanto à propositura das candidaturas, esta é precedida pela decisão das candidaturas, 

assim como pela definição da ordem e outros procedimentos que integram mais essa fase. 

Quanto a elas, vale ressaltar que discorre a Constituição e as leis, deixando à liberdade dos 

próprios particulares e partidos políticos a sua organização, muito pelo princípio da gestão 

democrática e da participação. 

A apresentação das candidaturas, todavia, está sujeita aos prazos legais: até 40 dias 

antes das eleições, para a Assembleia da República e 30 dias para as eleições para Presidente da 

República. Para as eleições parlamentares nacionais, deverão ser obedecidas, pelos partidos, 

ainda, a apresentação das candidatura; a decisão a respeito de eventuais coligações; a assinatura 

de declaração de candidaturas e pelos candidatos e cumprir exigências formais ; a publicação 

das listas; e averiguação dos processos pelo juiz eleitoral ; e a publicação das decisões e sorteio 

das listas para boletins de voto. No caso das eleições para Presidente da República, as 

candidaturas deverão ser apresentadas perante o Tribunal Constitucional. Relativamente à 

constituição das assembleias e seções de voto, importa anotar que: 



61 
 

a) Cada freguesia corresponde uma assembleia de 

voto; 

b) As assembleias de voto das freguesias com um 

número de eleitores sensitivamente superior a 1000 

deverão ser divididas em seções de voto; 

c) Até ao 35º dia anterior ao dia da eleição, o 

presidente da Câmara Municipal determinará os 

desdobramentos previstos no ponto anterior; 

d) Da decisão referida anteriormente cabe recurso. 

 
Quanto à votação, as assembleias de voto reúnem-se no dia marcado para tais eleições 

às 8 horas da manhã, em todo o território nacional, devendo reunir-se em edifícios públicos, de 

preferência escolas, sedes de municípios ou juntas de freguesia que ofereçam as indispensáveis 

condições de capacidade, segurança e acesso. 

Vale notar que são constituídas assembleias de voto no estrangeiro usualmente em 

repartições diplomáticas; que é permitido, em algumas circunstâncias o voto antecipado. Ainda, 

ensina JORGE MIRANDA (2007, 270-271), “Que alguns princípios devem ser observados, 

tanto na votação quanto na apuração dos votos, tais como a publicidade e transparência; a 

continuidade de operações das mesas; a liberdade e segurança dos eleitores ; a paz cívica e a 

fiscalização pelos delegados das candidaturas”. 

Relativamente à apuração, essa se faz logo após finalizada a votação na própria 

assembleia de votos , sob ordem do presidente da assembleia, pelos seus respectivos servidores, 

que fazem a contagem e contraprova dos votos, sujeita a exame pelos delegados presentes; tudo 

posto em ate pelo secretário da assembleia e enviado à apuração geral dos votos dos círculos 

eleitorais. A apuração geral dos votos dos círculos eleitorais, proclamam-se os resultados, pelo 

presidente da assembleia geral , e, em seguida, publicados por meios de edital fixados à porta 

dos edifícios, lavradas as respectivas atas; tudo exatamente regulado pelas Leis Eleitorais para a 

Assembleia da República e para Presidente da República. O resultado final deve ser publicado 

oficialmente no Diário da República, obedecendo ao sacrossanto princípio da publicidade. 

 
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO BRASIL 

 
A questão do financiamento das campanhas eleitorais, bem como dos partidos políticos 

e candidatos, constitui tópico essencial ao estudo do direito eleitoral em qualquer sistema do 

mundo, também vincula-se a prestação de contas desses mesmos atores políticos em relação aos 

gastos que receberam relativamente aos recursos provenientes de tais atividades políticas. 

 
Muito embora a relação de uma sistemática jurídico -eleitoral vinha, no Brasil, desde os 

primórdios da Constituição de 1824, com algumas poucas regras, legislações doutrina e práxis 
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mais ou menos elaboradas, a questão da tutela do financiamento de campanhas só teve inicio de 

fato com o Código Eleitoral de 1950, posteriormente alterado pelo novo Código de 1965, ainda 

em vigor e que dispõe dentre outras sobre o abuso do poder econômico e de autoridade. No 

período pós-redemocratização, o tema passou a ser mais abordado e tutelado juridicamente. A 

Constituição Federal de 1988, manteve a inelegibilidade por abuso de poder econômico e 

inovou trazendo novos procedimentos de impugnação do mandato eletivo perante a Justiça 

Eleitoral, quando houver provas nesse tipo de atividade ilegal. 

 
Em termos práticos, preceitua a legislação brasileira que as despesas de campanha 

eleitoral ficam a cargo dos próprios candidatos ou partidos políticos,   sendo financiados na 

forma da lei eleitoral, entretanto o financiamento das campanhas eleitorais não é exclusivamente 

privado, isso porque o Poder Público também injeta dinheiro nas campanhas, tanto 

indiretamente por meio do fundo partidário, bem como diretamente , em relação ao tempo de 

TV e Rádio, também custeado pelo Tesouro Nacional, Assim nota-se que o modelo adotado no 

Brasil, atualmente, é o do financiamento misto de campanhas eleitorais. 

 
Há uma série de outros regramentos pertinentes ao financiamento das campanhas no 

Brasil, no período de registro das candidaturas, os postulantes , partidos e coligações, deverão 

informar à justiça eleitoral os limites de gastos pretendidos na campanha, os partidos deverão 

constituir comitês financeiros com finalidade de receber doações e instituir gastos , inclusive 

sendo obrigatório, aos candidatos e aos partidos abrir conta bancária especifica as 

movimentações de campanha. Além disso, estabelece a lei eleitoral especial que o candidato é 

responsável, diretamente ou mediante, pessoa por ele designada , pela gerência financeira de sua 

campanha, usando recursos repassados pelo comitê, inclusive os relativos à cota do Fundo 

Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas ou jurídicas. 

 
Quanto a doação de pessoas físicas podem ser doados recursos em dinheiro ou em valor 

estimável, nos limites de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Já no 

caso de doação com recursos do próprio candidato, ao valor máximo de gastos estabelecido pelo 

partido na forma da lei. Já quanto a doação de pessoas jurídicas , a legislação brasileira também 

permite, a partir do registro dos comitês financeiros dos partidos ou coligações e limitadas a 2% 

do faturamento bruto do ano anterior as eleições. 

 
Outras regras pertinentes ao financiamento de campanha no Brasil são, a 

obrigatoriedade de que todos os candidatos, partidos ou coligações sejam inscritos no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas, -CNPJ- e que é vedado , tanto a partidos quanto a candidatos, 

receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por 

meio de publicidade de qualquer espécie. 
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FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM PORTUGAL 

 
Desde o advento da Constituição da República Portuguesa, em 1976, já se dispunha a 

respeito da transparência e fiscalização das contas eleitorais, como principio geral das 

campanhas eleitorais, entretanto somente em 1997, mediante a 4º Revisão Constitucional é que 

passou-se expressamente a prever que os partidos políticos devem reger-se pelos princípios da 

transparência da organização e da gestão democráticas e da participação de todos os seus 

membros, bem como de que a lei eleitoral estabelecerá as regras de financiamento dos partidos 

políticos, nomeadamente quanto aos requisitos e limites do financiamento público, bem como as 

exigências de publicidade do seu patrimônio e das suas contas, atualmente regulamenta a 

questão a Lei n.19-2003. O iminente jurista JORGE MIRANDA (2007,188), ensina que: 

 
Quando o assunto se trata de financiamento de partidos e 

campanhas e da relação econômica política, devem ser 

resguardados a todo momento dois valores fundamentais, 

a saber: 1-o princípio da igualdade de oportunidades 

entre os partidos políticos, de sorte que estes venham a 

meios suficientes para proceder as suas atividades e 

verdadeiramente chegar aos cidadãos. 2- o princípio da 

independência dos partidos perante vontades e interesses 

de terceiros estranhos e inconvenientes ao interesse 

público, muito embora seja difícil e complexo delimitar 

concretamente tais valores. 

 
As regras pertinentes ao financiamento e prestação de contas eleitorais , em Portugal, 

segue uma lógica , pautadamente dividida em duas vertentes: aquelas concernentes ao 

financiamento e prestação de contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Por fim , 

valerá uma nota a entidade que faz a apreciação e fiscalização propriamente dita. 

 
Relativamente ao financiamento dos partidos políticos, a Lei 19-2003, consagra , no 

regime português, o sistema misto, uma vez que permite o recebimento de recursos de 

subvenções públicas e de receitas privadas . Podem ser consideradas como receitas próprias 

parcelas tais como quotas ou contribuições de filiados ou de seus representantes eleitos, os 

produtos de empréstimo, herança ou legado e mesmo aquelas que por direito tem, provenientes 

das subvenções públicas. 

 
Os partidos políticos , fazem jus a subvenções públicas , desde que concorrido a atos 

eleitorais e com representação na Assembleia da Republica, ou que não conseguindo 

representação tenha obtido ao mínimo 50.000 votos nas eleições para AR. São proibidos os 
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financiamentos , aos partidos políticos , de valores provenientes de doadores anônimos ou 

donativos e empréstimos de natureza pecuniária ou em espécie de pessoas coletivas nacionais ou 

estrangeiras. Ainda deverão os partidos políticos seguir uma série de princípios , tais como o da 

publicidade de patrimônio e das contas , obrigatoriedade de despesas realizadas em cheque ou 

outros meios que permitam a identificação, , necessidade dos partidos políticos terem 

contabilidade organizada e entre outros tantos, de haver órgãos internos aos partidos de 

fiscalização. 

 
As despesas eleitorais devem ser transparentes , discriminadas por categorias, e 

devidamente comprovadas por documentação que lhe seja respectiva e há um limite legal as 

despesas que deve ser observado. A legislação previu a Entidade de Contas e financiamentos 

Políticos, ECFP, como órgão auxiliar do Tribunal Constitucional para apreciar as contas 

eleitorais no sistema lusitano, as contas de campanha deverão ser apresentadas para apreciação 

no prazo de 90 dias a partir da data da proclamação do resultados perante o Tribunal 

Constitucional e a desaprovação das contas e irregularidades cometidas nestas pode gerar 

sanções de tais como penas de prisão , suspensão do pagamento de subvenções estatais aos 

partidos políticos e competindo ao Tribunal Constitucional a aplicação das penalidade em 

processos ou por iniciativa da ECFP, do Ministério Público ou de qualquer cidadão eleitor. 

 
CONTENCIOSO ELEITORAL NO BRASIL 

 
As tratativas relacionadas ao contencioso eleitoral brasileiro ou direito processual 

eleitoral, podem ser entendidas, na prática judiciária, nas ações eleitorais. Característica 

fundamental do direito processual eleitoral diz respeito ao principio da celeridade, que visa 

sobretudo encurtar prazos e enxugar procedimentos , para conferir maior agilidade dos 

processos eleitorais, entre outras peculiaridades que a comprovam. São ações eleitorais: 

 
1- A ação de impugnação de registro de candidatura , pode ser impetrada no 

prazo de cinco dias após a publicação do edital de registro de candidaturas, impugna-la , por 

qualquer candidato , político ou coligação , além do Ministério Público, quando apresentar 

vícios no procedimento eleitoral. 

 
2 Ação de investigação judicial eleitoral, identifica o procedimento que pode ser 

proposto pelos fundamentos de abuso de poder, captação ou gasto ilícito de recursos para fins 

eleitorais, por captação ilícita de sufrágio e por conduta vedada a agente político em um ano ou 

período eleitoral. 



65 
 

3 Ação contra diplomação, é o recurso com verdadeira natureza de ação , a ser 

intentado contra a concessão do diploma a candidato, em afronta a verificação dos seguintes 

casos previstos no artigo 262 do CE. 

 
4 Ação de impugnação de mandato eletivo, é prevista na Constituição Federal de 

1988, o mandado eletivo poderá ser impugnado no prazo de quinze dias, contados da 

diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, a 

qual tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se sua propositura for 

temerária ou de má fé. 

 
5 Ação de perda de cargo eletivo, surgiu recentemente com a edição , pelo TSE, 

da resolução n.22.610-2007, com o fim de disciplinar o processo de perda de cargo eletivo por 

infidelidade partidária. Pela Resolução o MP, o partido político interessado ou quem tiver 

interesse jurídico pode pedir na Justiça Eleitoral a decretação da perda de cargo eletivo de 

mandatário, em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa. 

 
6 Ação de direito de resposta, dispõe que a partir da escolha de candidatos em 

convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação, atingidos , 

ainda que indiretamente , por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa 

ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social . 

 
CONTENCIOSO ELEITORAL EM PORTUGAL 

 
No histórico português, o tratamento do contencioso eleitoral houve por passar por 

significativas alterações até os dias de hoje. Tradicionalmente, conforme ensinamento de 

JORGE MIRANDA (2007, 293) “Cabia aos tribunais judiciais o contencioso relativo ao 

recenseamento eleitoral e aos tribunais administrativos o contenciosos das candidaturas e da 

votação e apuração”. 

 
Quando da redemocratização , a legislação eleitoral criada nos idos de 1974 para 

reger as eleições políticas para a Assembleia constituinte reservaram todas as competências aos 

tribunais judiciais comuns, do mesmo previu a Constituição de 1976, todavia, em 1982, com a 

criação do Tribunal Constitucional, as ações eleitorais passaram quase que na totalidade para 

este tribunal. Assim , em Portugal , aprouve ao legislador conceder ao Tribunal constitucional o 

status de órgão máximo e detentor de boa parte das competências relativas aos processos 

jurídicos- eleitorais e ao contencioso eleitoral político propriamente dito. E justifica o professor 

lusitano JORGE MIRANDA (2007, 292) “ No sentido de que uma vez sendo o contenciosos 

eleitoral político um contencioso eminentemente constitucional, não seria outra a opção senão 

confiar ao Tribunal Constitucional a competência para gerir tais processo”. 
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Quanto as modalidades do contencioso eleitoral político, que vigoram na legislação 

portuguesa , podem ser estas divididas em contencioso do recenseamento, contencioso das 

candidaturas, da votação e apuramento e contencioso dos atos, correspondentes as decisões 

relativas as campanhas eleitorais e que valem, todos estes, para todas as eleições políticas 

realizadas em Portugal, apesar de cada qual ter legislação e regramento específicos e 

diferenciados entre si. 

 
Ainda, há duas modalidades de contencioso eleitoral que, embora não sejam 

provenientes de eleições políticas, no sentido original do sufrágio universal, direito e periódico 

para a representação política no Estado, decorrem destas, sendo portanto, espécies diversas do 

contencioso eleitoral político, propriamente dito. São estas o contenciosos paramentar e o 

contenciosos intra-partidário. 

 
ILÍCITOS ELEITORAIS NO BRASIL 

 
Podem ser considerados ilícitos eleitorais lato sensu todas as infrações legitimamente 

impostas por via legislativa, a que proíbem determinados aspectos comportamentais, que 

atentem contra a natureza e a normalidade do sufrágio direto, periódico, secreto e universal e 

contra a seu caráter representativo , transparente e democrático, vale dizer, contra o próprio 

Estado democrático de Direito, representado por meio de eleições. 

 
Os ilícitos eleitorais , no Brasil tem disciplinas variadas e muitas tipificações , o que 

vem para confirmar a característica excessiva de limitação e punibilidade peculiares do sistema 

brasileiro. Nesta esteira , podem-se dividir, as explanações dos ilícitos eleitorais brasileiros em 

quatro espécies: A- As condutas vedadas; B- A captação ilícita de sufrágio ; C- O abuso do 

poder econômico; e D- Os crimes eleitorais propriamente ditos. 

 
As condutas vedadas aos agentes públicos por exemplo, são listadas em espécie no 

artigo 93, da Lei 9504 de 1997, já os crimes eleitorais são muitos, no sistema brasileiro, e estão 

disciplinados por algumas legislações especificas , com ênfase maior ao Código Eleitoral. 

 
ILÍCITOS ELEITORAIS EM PORTUGAL 

 
O caso português referente a ilícitos eleitorais é particularmente peculiar. Em 

decorrência de não haver, no ordenamento jurídico lusitano, um código eleitoral, como diploma 

único e coletânea programática detentora dos regramentos de cunho jurídico- eleitoral, a 

legislação eleitoral portuguesa é substancialmente esparsa, metodologicamente incoerente, 

confusa e mesmo falha em pontos importantes, o que por sua vez não traz os benefícios da 
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codificação jurídica já conhecida, apesar de já propostos, pela comunidade jurídica , projetos de 

um código eleitoral lusitano. 

 

Nesse sentido, os ilícitos eleitorais são tratados , no sistema português de maneiras 

distintas e em vários diplomas esparsos. Na ordem jurídica portuguesa , os ilícitos eleitorais , 

tratados pelas legislações esparsas, estão distintos, basicamente em dois grupos, quanto a 

tipologia jurídica, bem como quanto a responsabilidade proveniente aos seus agentes 

causadores, são eles os ilícitos penais, ou crimes eleitorais propriamente ditos e os ilícitos de 

mera ordenação social ou contravenções. 

 

Posto isso, JORGE MIRANDA (2007,304), ensina o seguinte: “ A importância de 

procurar critérios seguros para a distinção entre as condutas que merecem o rigor penal daquelas 

remetidas as sanções administrativas dos ilícitos de mera ordenação social, de forma que por 

meio da lei se preserve o Estado democrático de Direito”. E conceitua o mestre lusitano o 

próprio sentido de crimes eleitorais como sendo aquelas : 

 

Condutas ilícitas que demonstrem uma ausência 

censurável de interiorização dos valores democráticos e 

sua consequente penalização, de forma que as penas 

mais elevadas se concentrem na categoria dos crimes 

relativos ao sufrágio e ao apuramento, zona permeável, 

por excelência, as mais graves fraudes e manipulações. 

 

Enfim, após todo o exposto concluí-se que quanto ao direito eleitoral comparado, a 

própria sistematização de dados, informações e análises comparativas já demonstram o quão 

rico e vasto é o presente assunto, restando muito ainda para ser pesquisado pelos operadores do 

direito 
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OS PRINCÍPIOS DO DIREITO CONTRATUAL 

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As vicissitudes pelas quais o contrato vem passando, com o abandono do velho 

paradigma, calcado em valores correntes nos séculos XVIII e XIX, e o estabelecimento de um 

novo modelo, consoante o Estado Social em que vivemos, diz respeito a toda a sociedade, na 

medida em que a quase totalidade de seus componentes, em algum momento de sua vida, 

figurou num dos pólos de uma relação contratual 1. 

Para compreender o contrato de hoje e de ontem vários recursos podem ser utilizados. 

A análise dos princípios que o animam, entretanto, pode revelar muito do que aquele instituto 

foi; do que ele é, nos dias de hoje; e do que poderá vir a ser, no futuro [2]. 

Este o objetivo buscado nestas poucas linhas: a análise dos princípios que informam o 

direito contratual, de modo que se possa, a partir deles, esquadrinhar a figura do contrato tal qual 

a doutrina o conhece atualmente. 

O advento de um novo Código Civil [3], ademais, não deixa de representar um convite 

à reflexão.Se em alguns pontos os críticos do anteprojeto apontam determinados retrocessos no 

código, a parte geral dos contratos traz inovações primorosas, em relação às quais ainda muito 

se escreverá e refletirá. 

 
2. OS PRINCÍPIOS E A TEORIA CONTRATUAL 

A norma jurídica, enquanto expressão deôntica, consistente numa determinação, 

permissão ou proibição, subdivide-se em regra e princípio.As regras e os princípios são normas 

porque dizem o dever-ser. 

A diferença entre uma e outra pode ser estabelecida através da adoção de um variado 

número de critérios, dentre estes o da generalidade, o mais freqüentemente utilizado [4]. 

De acordo com o referido critério, os princípios seriam normas de um grau 

relativamente alto de generalidade, ao passo que às regras assistiria generalidade relativamente 

baixa. 

O ponto decisivo para a distinção reside em que os princípios são normas que ordenam 

que algo seja realizado na maior medida do possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais 

existentes [5]. 

Os princípios são, de acordo com Robert Alexy, mandatos de otimização, "que estão 

caracterizados pelo fato de poderem ser cumpridos em diferente grau e que a medida de seu 

cumprimento não só depende das possibilidades reais senão também das jurídicas". O âmbito 
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das possibilidades jurídicas, complementa Alexy [6], é determinado pelos princípios e regras 

opostos. 

As regras, de acordo com as lições daquele prestigiado jurista, seriam normas que 

podem ser cumpridas ou não. Em sendo válida, nada há que se fazer, senão o que ela prescreva, 

nem mais, nem menos. As regras, assim, "contêm determinações no âmbito do fática e 

juridicamente possível [7]. 

Em face de tais observações, constata Alexy que a diferença entre regras e princípios 

seria de natureza qualificativa e não de grau. 

Quanto à sua posição ou função no ordenamento jurídico, observa Riccardo Guastini 
[8] que os princípios podem ser caracterizados a partir de sua relação com as outras normas 

enquanto desenvolvem o papel de normas fundamentais, partindo-se de um duplo sentido: a) 

num primeiro plano, "os princípios são normas que dão fundamento ou justificação a outras 

normas" [9]; b) num segundo, "os princípios são normas que parecem não precisar por sua vez de 

fundamento ou justificação (porquanto são percebidos como óbvios, auto-evidentes, ou como 

intrinsecamente justos)". 

Paulo Lôbo, em recente artigo doutrinário [10], distingue os princípios sociais do 

contrato, que informariam de maneira mais intensa o Código de Defesa do Consumidor e o 

Novo Código Civil Brasileiro, daqueles outros, ditos liberais, que predominaram no Estado 

liberal do final do século XIX e início do século XX, mas que não poderiam ser descartados de 

pronto, porquanto ainda existentes em nossa realidade jurídica. 

Dentre os princípios chamados liberais incluem-se aqueles sobre os quais a doutrina 

civilista vem discorrendo há muito tempo. São eles: a) a autonomia privada; b) o pacta sunt 

servanda; e c) a relatividade subjetiva do contrato (eficácia inter partes). 

Já no rol dos denominados princípios sociais, pode-se relacionar: a) a função social do 

contrato; b) a boa-fé objetiva; c) o equilíbrio contratual. 

Faz-se necessário situar doutrinariamente cada um dos mencionados princípios, 

cuidando em precisar-lhes o respectivo conteúdo bem como as eventuais ponderações que o 

curso da história lhes tenha conferido, adotando-se, ao menos inicialmente, o primeiro critério 

distintivo utilizado por Paulo Lôbo para classificá-los: liberais, de um lado, sociais, de outro. 

Diz-se inicialmente porquanto no que tange aos princípios liberais, a classificação que 

é proposta neste trabalho afasta-se algo da idéia exposta pelo referido professor no artigo acima 

mencionado. 

 
3. OS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS LIBERAIS 

3.1. AUTONOMIA DA VONTADE 
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Autonomia, di-lo Emilio Betti [11], significa, em geral, atividade e poder de dar-se um 

ordenamento, de dar ordem às próprias relações e interesses, definida pelo próprio ente ou 

sujeito a quem aquelas e estes respeitem. 

Etimologicamente, autonomia deriva de autônomo, o qual vem do grego autonomos – 

do prefixo auto e do substantivo nomos, este último correspondente, em latim, a lex, em 

português lei – o direito de se reger por suas próprias leis [12]. 

A autonomia da vontade, ou autonomia privada, como aludem alguns – no que 

prestigiam a denominação utilizada pela doutrina alemã [13] – é uma parte do princípio geral da 

autodeterminação das pessoas, como destaca Werner Flume, que tem nele "um princípio prévio 

ao Ordenamento jurídico e que o valor que com ele deve realizar-se está reconhecido pelos 

direitos fundamentais" [14]. 

Na literatura filosófica, ela implica o poder da vontade livre de se dar sua própria lei 

moral; na literatura jurídica, ela assume o significado acima referido [15]. 

Sua origem radica na filosofia individualista e no liberalismo econômico [16], presentes 

no ideário dos pensadores do final do século XIX e princípio do século XX [17]. 

Este individualismo prevaleceu no direito privado em geral, de acordo com Giuseppe 

Osti:  

Pela influência combinada de todo um complexo de 

fatores históricos, filosóficos e econômicos, que deviam 

necessariamente levar a ver no contrato, pura e 

simplesmente, uma expressão da autonomia individual: 

da exaltação do consenso das partes como característica 

essencial do contrato no direito justinianeo e da 

afirmação dos princípios morais como fundamento do 

vínculo contratual no direito natural e do neo-idealismo 

tedesco, de um lado, e à doutrina econômica da escola 

liberal de outro. (1976,477) 
 

François Terré, Philippe Simler e Yves Lequette conseguem, precisa e lucidamente, 

identificar os contornos do individualismo e da teoria liberal, sobre as quais a autonomia da 

vontade assenta, explicando, outrossim, que ela consegue ordenar o regime jurídico do contrato 

em torno de alguns grandes princípios, que repercutem doutrinariamente até os dias de hoje: a 

liberdade contratual, a força obrigatória do contrato e seu efeito relativo. 

No que toca à filosofia individualista, ensinam que ela professa ser cada homem 

fundamentalmente livre. 
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Como admitir que os indivíduos possam se sujeitar a outros, tal como o devedor em 

face do credor? – perguntam-se aqueles eméritos juristas. A resposta, de acordo com aquele 

pensamento filosófico, estaria na vontade, que passaria a ser a fonte essencial de tais situações. 

A partir do momento em que se estabelece que o homem está obrigado unicamente 

porque ele assim o quis e na exata medida de seu querer, respeita-se, antes de tudo, a sua 

liberdade [19], tão cara ao individualismo filosófico. 

Duas proposições, então, erigir-se-iam: ninguém estará sujeito a obrigações que não 

tenha querido; os indivíduos devem respeitar todas as obrigações em relação às quais tenham 

dado seu consentimento. 

O contrato, aqui, torna-se a fonte do direito por excelência [20]. A partir do instante em 

que a vontade dá a si mesma sua própria lei, o contrato retira do encontro de vontades sua força 

restritiva. 

Levada ao extremo, a filosofia jurídica da época conseguiu fazer do contrato o 

instrumento que permitia explicar todo o sistema jurídico. Até mesmo a sociedade nasceria de 

um contrato, o contrato social, segundo Rousseau, para quem as convenções seriam "a base de 

toda autoridade entre os homens" [21]. 

Ao liberalismo coube sustentar constituir-se o contrato, além de fonte de direito por 

excelência, no mecanismo capaz de estabelecer as relações individuais as mais justas e 

socialmente aceitáveis. 

O livre jogo das vontades individuais não poderia senão realizar a justiça [22]. 

Como os indivíduos são, naturalmente, os melhores juízes de seus próprios interesses, 

é de se presumir que tenham cuidado em zelar por sua tutela, ao firmarem seus compromissos 

com outrem. 

Explicam Terré, Simler e Lequette que a oposição de interesses que subjazam ao 

contrato seria, por si só, a melhor garantia de que as obrigações dali nascidas respeitariam um 

certo equilíbrio, já que estas responderiam às necessidades de cada um dos contratantes. Do 

contrário, sustentam, a parte em desvantagem não teria dado seu consentimento no contrato [23]. 

Numa outra medida, este livre jogo das vontades individuais asseguraria, de acordo 

com o liberalismo, o equilíbrio econômico e a prosperidade geral. "Geralmente, a busca por 

cada um de seu interesse não pode senão conduzir à satisfação de um interesse geral perseguido 

como a soma dos interesses particulares", complementam Terré, Simler e Lequette [24]. 

O princípio que informava as normas jurídicas então existentes se resumia na 

preocupação de tutelar a livre colaboração econômica entre os sujeitos, através da composição 
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espontânea dos interesses em conflito, num equilíbrio contratual assegurado pura e 

simplesmente a partir do concurso e do acordo de vontades dos interessados [25]. 

Quando aplicada ao regime jurídico do contrato, a teoria da autonomia da vontade 

conduz à proclamação de três princípios, estreitamente ligados: a) a liberdade contratual, através 

da qual se preconiza que as partes são livres para contratar ou não fazê-lo; b) a força obrigatória 

do contrato, segundo a qual as partes devem respeitar os ajustes por elas firmados; c) o efeito 

relativo do contrato, vinculando exclusivamente os contratantes ao que tenha sido objeto do 

pacto. 

3.1.1. LIBERDADE CONTRATUAL 

A liberdade contratual depende conceitualmente da chamada autonomia privada, ou 

autonomia da vontade, a qual, por sua vez, é o reflexo da liberdade econômica [26]. 

O princípio da liberdade contratual pode ser apreendido sob uma dupla dimensão: a) 

de fundo; e b) de forma [27]. 

Quanto ao fundo, a liberdade contratual se expressa através de uma tripla faculdade: a) 

contratar ou não contratar; b) escolher livremente seu co-contratante; c) estabelecer livremente o 

conteúdo do contrato. 

A liberdade de contratar é reconhecida no Novo Código Civil Brasileiro (art. 421). Em 

princípio, portanto, e ressalvadas as exceções cada vez mais freqüentes, o ato de contratar, a 

escolha do respectivo parceiro e o estabelecimento do conteúdo do contrato sujeitam-se à 

vontade dos contratantes, os quais poderão estabelecer novos tipos contratuais, além dos já 

existentes, desde que observadas as normas gerais legalmente prescritas (NCCB, art. 425). 

Quanto à forma, a liberdade contratual postula o consensualismo. A troca de 

consentimentos é suficiente à conclusão do contrato, pouco importando a forma através da qual 

eles são constatados [28]. 

Assim, preceitua o NCCB que "a validade da declaração de vontade não dependerá de 

forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir" (art. 107). 

Já não se pode conceder à liberdade contratual, nos dias de hoje, contudo, o mesmo 

prestígio que este princípio tivera outrora. 

"O arquétipo do acordo concluído depois de negociações e concessões recíprocas das 

partes tornou-se um mito", sustentam Andrée Brunet e Jean-Claude Ohlman [29]. Este acordo 

simplesmente inexiste em nossos dias, é bem verdade. O sistema jurídico embasado nos 

princípios de igualdade e liberdade dos sujeitos dissente da realidade econômica atual [30]. 

A falta de igualdade material entre os contratantes impede que se dê realce a um 

princípio que não mais reflete tal característica. Surge, então, a necessidade de uma maior 
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intervenção do Estado, através da edição de normas imperativas, capazes de minorar aquela 

desigualdade. 

Tal constatação mereceu a reflexão de abalizados juristas: 

 

 
Onde as partes são desiguais em poder de barganha, onde 

a ‘paridade contratual’ é perturbada, e a parte mais fraca 

precisa de proteção, deve a liberdade contratual deixar de 

ser restringida por normas imperativas? Não é tempo de 

o princípio da liberdade contratual ser substituído ou 

complementado pelo princípio da ‘justiça contratual ?. 

(1997,11). 

 

 
Sustentam Hein Kötz e Axel Flesssner ser inevitável a pergunta, porque nos dias de 

hoje os contratos são formalizados sem qualquer tipo de negociação acerca de seus termos, seja 

porque o poderio econômico de um dos contratantes lhe permite ditar os termos do contrato ao 

outro; seja porque normalmente umas das partes não apresenta espírito comercial, sendo, ao 

contrário, inexperiente e indiferente, e simplesmente aceita as condições gerais do contrato que 

lhe são propostas pela outra [32]. 

Atualmente, em muitas hipóteses, não se pode mais assegurar aos partícipes de 

qualquer relação contratual a plena liberdade de contratar ou de não fazê-lo; de estipular 

livremente o conteúdo do contrato; de escolher seu co-contratante, recusando-se a estabelecer o 

vínculo com outrem por razões de ordem particular. A validez do contrato privado passa, muitas 

vezes, a depender do assentimento de uma autoridade [33]. 

Casos os há em que se atribui a alguém o dever de contratar com outrem, desde que 

presentes determinados pressupostos. A recusa poderá implicar responsabilidade civil do faltoso 

ou ensejar a execução coercitiva da prestação que se não contratou em favor do lesado [34]. 

Observe-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), por exemplo. Lá, em seu art. 

39, diz-se constituir em prática abusiva o fornecedor "recusar a venda de bens ou a prestação de 

serviços, diretamente a quem se disponha adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados 

os casos de intermediação regulados em leis especiais" (inciso IX). 

A mesma restrição encontra-se na Lei n.º 8.884, de 11 de junho de 1994 [35], desta feita 

nas relações jurídicas estabelecidas ainda que entre profissionais. Seu art. 21 dispõe caracterizar- 

se infração à ordem econômica – dentre outras condutas – "recusar a venda de bens ou a 

prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes 

comerciais" (inciso XIII). 
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Constata-se, então, que um dos sujeitos da relação jurídica obrigacional não poderá 

escolher o outro parceiro, estando obrigado a celebrar contrato com quem lhos requeira, desde 

que mediante pronto pagamento (CDC), ou pagamento dos produtos e serviços em 

conformidade com os usos e costumes comerciais (Lei 8.884/94). 

A estipulação do conteúdo contratual, em verdade, nunca esteve submetida ao 

exclusivo talante dos interessados. 

Mesmo em códigos fortemente influenciados pelo subjetivismo jurídico, e toda a 

ideologia que lhe é subjacente, sempre existiu alguma limitação de ordem objetiva ao conteúdo 

contratual. 

O Code Civil Francês, tributário do contexto filosófico, político e econômico referido 

logo acima, não deixa de prescrever, numa de suas primeiras disposições, que "não se pode 

derrogar, por convenções particulares, as leis que interessem à ordem pública e aos bons 

costumes" (art. 6). 

Somente as convenções legalmente constituídas – ou seja, em obediência aos limites 

estabelecidos na legislação de regência – terão força de lei entre aqueles que a tiverem subscrito, 

reza, outrossim, o art. 1.134 da legislação material civil francesa. 

Os redatores daquele diploma legal, portanto, não aderiram inteiramente ao postulado 

sobre o qual repousa a teoria da autonomia da vontade e as conseqüências que habitualmente se 

deduzem daquela encontram-se suavizadas naquele texto legislativo [36]. 

A liberdade contratual, assim, exerce-se dentro dos limites fixados pelo legislador. O 

espaço deixado ao livre jogo das vontades individuais será reduzido ou aumentado de acordo 

com os interesses que se queira tutelar [37]. 

Mesmo a liberdade de forma, a reclamar o simples consenso para a conclusão dos 

contratos, já não dispõe do espaço legislativo de outrora. A tutela da parte mais débil na relação 

negocial conduz ao retorno de um certo formalismo, não apenas no domínio do Direito do 

Consumidor, mas igualmente em outras situações onde a desigualdade contratual se apresente 

com certa freqüência [38]. 

3.1.2. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS 

Diferentemente dos Códigos Civis da França e da Itália, cujos artigos 1.134 e 1.372, 

respectivamente, atribuem força de lei aos contratos, o Código Civil Brasileiro de 1916 não 

possui disposição semelhante. 

Esta ausência não impediu que a doutrina brasileira, no limiar do século passado, 

visse, no liame contratual, a mesma força vinculante originária dos preceitos legais [39]. 
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O prestígio que o princípio da força obrigatória dos contratos exerceu sobre os juristas 

possui raízes profundas nos pensamentos político, econômico e filosófico que dominaram seu 

ideário, em relação aos quais se discorreu – ainda que brevemente – linhas acima. 

Graças ao voluntarismo jurídico, o nascimento de direitos e deveres, pretensões e 

obrigações, oriundos da relação jurídica contratual, mostrava-se legítimo, na medida em que 

procedia de um ato soberano de vontade. 

O caráter vinculante do que tivesse sido acordado no contrato residiria, justamente, em 

face do dogma da vontade, no fato de que ao subscrevê-lo, as partes ajustaram que ele 

determinaria seus direitos e suas obrigações [40]. 

A criação de uma obrigação constituir-se-ia num auto-obrigar-se, numa voluntária 

alienação ou limitação da própria liberdade [41]. 

Obrigatória para as partes, a convenção o seria também para o juiz, o qual a deveria 

respeitar e fazer respeitar. Ministro da vontade das partes, o juiz deveria ser um servidor 

respeitoso do contrato, cumprindo-lhe ater-se à pesquisa de qual a intenção comum daquelas 

quando demandado para interpretá-lo; recusando-se a modificá-lo ou revisá-lo, ainda que uma 

mudança imprevisível do contexto econômico, político ou social viesse a desequilibrar sua 

economia [42]. 

Fenômeno semelhante deu-se nos países que adotam o sistema do common law. 

Segundo David Slawson [43], o liberalismo e a competição econômica desempenharam 

um importante papel para o incremento da liberdade contratual. Enquanto o primeiro advogava 

que o governo se confinasse no desempenho de três tarefas que lhe seriam próprias: manutenção 

da ordem interna, defesa nacional e proteção da propriedade privada; a segunda requeria que 

compradores e vendedores fossem livres dos deveres do common calling [44] e livres para ajustar 

preços e outros termos de sua escolha. 

Nos séculos dezoito e dezenove as teorias do direito natural e da filosofia do laissez- 

faire ganharam um excepcional destaque, e muitos dos juízes, que eram largamente 

responsáveis pela criação do direito contratual durante tal período, foram consideravelmente 

influenciados pelo pensamento corrente, tal qual seus contemporâneos. 

Para tais juízes, em face da ideologia que se espraiava nos meios intelectuais, a função 

do direito civil passou a ser em grande medida negativa: 
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Seu principal objetivo era propiciar que as pessoas 

‘realizassem suas vontades’, ou, numa linguagem mais 

prosaica, deixá-las prosseguir com seus negócios, 

conduzir seus afazeres comerciais como achassem 

melhor, deixar suas próprias vidas desimpedidas de 

interferência governamental, e assim por diante. 

(2000,78) 

 

Apregoava-se, então, nos meios jurídicos, que a liberdade e a santidade do contrato 

eram o instrumento necessário do laissez-faire, e era função das cortes fomentar uma e vindicar 

a outra [46]. 

Num histórico julgamento, ocorrido em 1875, o status do contrato no Direito Inglês 

experimentou uma sensível modificação, afinando-se com o novo cenário que as doutrinas 

acima referidas criaram. Aduziu o Master of the Rolls [47], Sir George Jessel, num determinado 

trecho do julgado, que homens maiores e de suficiente entendimento deviam ter a liberdade 

máxima de contratar, e que seus ajustes, quando feitos de maneira livre e voluntária deveriam 

ser tidos como invioláveis e deviam ser tornados obrigatórios pelas cortes de justiça [48]. 

Algumas constatações, deduzidas a partir de profundas modificações na economia do 

século passado, puseram em cheque o postulado da força obrigatória dos contratos. 

Em primeiro lugar, em face da desigualdade (material) existente entre as partes 

contratantes, há uma grande probabilidade de que o predisponente (fornecedor) – não importa de 

que tipo de contrato se trate – tenha usado o contrato – normalmente de adesão – como 

instrumento de opressão econômica [49], já que a contratação estandardizada possui como 

finalidade, também, o deslocamento dos riscos do negócio para a outra parte contratante, no 

caso o aderente [50], de modo a eliminar o risco de perdas financeiras [51] para quem predispõe os 

termos do contrato a ser aceito. 

Em segundo lugar, a teoria dos vícios do consentimento, por assentar sua base na 

doutrina da autonomia da vontade [52], mostra-se inadequada para enfrentar os problemas 

específicos colocados para a proteção da parte contratual mais débil nos contratos de adesão [53], 

por exemplo. 

Daí a necessidade de uma intervenção judicial capaz de mitigar a rigidez do princípio 

da força obrigatória dos contratos, reservando-o para aquelas situações nas quais as partes se 

apresentem iguais, do ponto de vista material; mas afastando-o quando o conteúdo estipulado 

unilateralmente por uma delas (normalmente o parceiro mais forte economicamente), cause 

excessiva desvantagem para a outra. 
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Atualmente, a composição dos interesses em jogo não é mais atribuída exclusivamente 

aos contraentes, mas é sujeita a controle quanto à sua justiça, mesmo que isto possa infringir a 

barreira constituída pelo contrato já concluído [54]. 

Assim, por exemplo, o consumidor poderá requerer em juízo a modificação das 

cláusulas predispostas pelo fornecedor e que estabeleçam prestações desproporcionais, ou 

postular a sua revisão em face da ocorrência de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas (CDC, art. 6.º, inciso V). 

Embora concluído o contrato, tal circunstância não se constituirá em óbice à atuação 

dos órgãos jurisdicionais, sempre que ocorrentes hipóteses tais quais as descritas na legislação 

consumerista. 

Não estará o juiz adstrito, portanto, à vontade dos contratantes, estando autorizado a 

conformá-la aos ditames legais. 

O respeito à boa-fé objetiva e à ordem pública, do mesmo modo, tem sido um 

instrumento de que se têm valido os operadores do direito para, afastando o princípio da força 

obrigatória dos contratos, permitir modificações em seu conteúdo, a partir da atuação dos órgãos 

jurisdicionais [55]. 

 

 
3.1.3. EFEITO RELATIVO DO CONTRATO 

No direito romano clássico, a natureza do vínculo obrigatório, em sendo extremamente 

pessoal, exigia a relatividade dos efeitos do contrato. Res inter alios acta aliis neque nocere 

neque prodesse potest (os atos concluídos por uns não podem beneficiar ou prejudicar a 

outrem), diziam os juristas naquele período. A impossibilidade de cessão entre vivos das 

obrigações se constituía num princípio, de cuja aplicação resultavam graves inconvenientes 

práticos [56]. 

Somente os sujeitos que participassem pessoalmente das fórmulas criadoras do liame 

obrigatório poderiam estar vinculados. Particularmente a troca de palavras rituais da stipulatio 

não poderia ser eficaz senão em face de quem as tivesse pronunciado [57]. 

O postulado da autonomia da vontade, outrossim, ao assegurar que os indivíduos são 

livres para contratar ou não fazê-lo; para escolher o parceiro contratual e o conteúdo do contrato 

firmado, estabelece, de outro lado, que os efeitos advindos do vínculo devem circunscrever-se 

àqueles que tenham dado seu consentimento; expressado a vontade de integrar o negócio 

jurídico, enfim. 

O princípio da autonomia da vontade limita às partes contratantes os efeitos do 

contrato. Cada indivíduo não pode obrigar-se senão a si próprio [58]. 
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A doutrina belga subdivide os efeitos do contrato em duas categorias: a) efeitos 

internos e b) efeitos externos. 

Os primeiros, concernentes em princípio somente às partes, consistem nos direitos e 

obrigações (rectius deveres) nascidos do contrato. Assim, na compra e venda, os efeitos internos 

do contrato seriam, para o vendedor, a transferência da propriedade e entrega da coisa; para o 

comprador, o pagamento do preço. Os segundos traduzem a própria existência do contrato, 

realidade que os terceiros não podem desconhecer. Assim, embora no contrato de compra e 

venda os terceiros não possam ser obrigados a entregar a coisa vendida ou a pagar o respectivo 

preço, os credores do comprador e do vendedor, por exemplo, sofrerão, necessariamente, os 

"efeitos" da operação [59]. 

Este princípio não é absoluto. 

Constata-se, nalguns casos, uma extensão das conseqüências propriamente jurídicas 

dos contratos em face dos terceiros, bem como se propaga a idéia de que a sociedade não se 

compõe de uma soma das relações interindividuais [60], tão-somente, apresentando-se, ao 

contrário, muito mais rica em termos relacionais. 

A força obrigatória dos contratos decorre do valor atribuído à promessa pela lei e não 

da promessa em si mesma. É possível, assim, que a própria lei, visando atender a determinado 

imperativo, aumente o círculo de pessoas obrigadas aos termos da convenção, para além 

daqueles sujeitos que a tiverem subscrito [61]. 

Pessoas estranhas ao contrato podem ser atingidas por seus efeitos em alguns casos, 

como se dá, por exemplo, com os sucessores, tanto a título universal como a título singular. "A 

sucessão os transforma em partes supervenientes, retirando-lhes a condição de terceiros em face 

do ato, de cuja formação não participaram", ensina Darcy Bessone [62]. 

3.2. OS PRINCÍPIOS SOCIAIS DO CONTRATO 

O jurista – aduzem Rodolfo Sacco e Giorgio de Nova – deseja que o contrato, previsto 

e regulado pelo Direito, seja justo, rejeitando a idéia de um contrato ao mesmo tempo injusto e 

eficaz [63]. 

Pensou-se, de início e durante um bom tempo, que esta justiça contratual poderia advir 

do livre jogo das vontades dos contratantes. Os problemas a que tal pensamento poderia 

conduzir são demasiados, contudo. 

A teoria contratual, tal qual se conhece nos dias de hoje, sofreu grande influência 

graças ao desenvolvimento da economia e da sociedade capitalistas, as quais trouxeram consigo 

os fenômenos da massificação e da estandardização [64]. 
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Para Michel Pédamon, igualmente, o fenômeno resultaria da necessidade de se 

uniformizar e estandardizar as práticas e modelos contratuais a uma época de produção e 

distribuição em massa [65]. 

Tal massificação e estandardização nas relações negociais teriam origem, também, 

numa nova realidade dentro das empresas: quem passou a subscrever os contratos em nome dos 

fornecedores de produtos ou serviços não detinha poder de decisão, não podendo, ipso facto, 

ainda que o quisesse, modificar-lhes a estrutura ou conteúdo. 

A utilização de contratos-tipos e a ausência de negociação apresentam-se como 

conseqüências inevitáveis da centralização dos poderes de decisão sobre a produção e 

distribuição e as relações contratuais de massa. O número e a repetição dos contratos, a 

necessária rapidez para que os mesmos fossem concluídos, e a intervenção de prepostos sem 

qualquer poder de decisão, impediriam, em face da distribuição moderna de bens e serviços, 

qualquer negociação suscetível de modificar os modelos pré-redigidos para serviços 

especializados [66]. 

Assiste-se já de há muito, um fenômeno conhecido da doutrina como socialização do 

direito. Algumas de suas manifestações, segundo Hernandez Gil, podem ser relacionadas: 

 

 
O intervencionismo do Estado, a proliferação da lei, a 

publicização do Direito privado, a direção da economia, 

a criação de uma seguridade social, a crise da autonomia 

da vontade, as restrições à liberdade, a regulação 

heteronômica das relações, a proteção do 

economicamente débil, a profissionalização das 

atividades, o fortalecimento das associações de pessoas 

em razão de sua incumbência na produção, a empresa 

como a síntese do capital e do trabalho, a predominante 

imperatividade das normas. (1998,8) 

 

 
Novos princípios informadores do contrato passaram a ser necessários ante tão nova 

realidade, já que os princípios liberais mostravam-se notoriamente insuficientes para explicá-la e 

regulá-la.Coube à doutrina extrair do ordenamento legal princípios capazes de desempenhar 

aquele mister. 

O contrato, que já exerceu uma função individual, vinculada à ideologia do 

liberalismo, deve ser reestruturado "para atender e exercer uma função social, segundo a 
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ideologia que, em nosso tempo, parece ser dominante: o igualitarismo, com suas demandas de 

justiça social", pontifica Paulo Lôbo [68]. 

 

 
3.2.1. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

O art. 421 do Novo Código Civil prescreve que "a liberdade de contratar será exercida 

em razão e nos limites da função social do contrato". 

A disposição legal do CC evidencia a funcionalização do contrato.Ao atribuir-se ao 

contrato uma função (social), acometendo a seu titular um poder-dever, traz-se para o direito 

privado algo que originariamente sempre esteve afeto ao direito público, que é o 

condicionamento do poder a uma finalidade [69]. 

Quer-se dizer, outrossim, que o contrato deve ser socialmente útil, de maneira que haja 

interesse público na sua tutela [70]. 

A referência à função social do contrato significa, de outro lado, "a aproximação do 

direito com as demais ciências sociais, como a sociologia, a economia, a ciência política, 

antropologia, em um processo interdisciplinar de resposta às questões que a sociedade 

contemporânea coloca ao jurista", de quem passou a exigir "uma postura crítica em prol de uma 

ordem mais justa na sociedade" [71]. 

No Estado Social exige-se que a ação dos poderes públicos se desenvolva em favor de 

uma maior justiça social [72]. O legislador há de elaborar textos que permitam edificar uma 

ordem social mais justa, em benefício dos menos favorecidos, de modo a minorar a 

desigualdade de chances, tão característica de uma sociedade liberal [73]. Como primeira 

conseqüência da função social do contrato tem-se que com base no princípio da autonomia da 

vontade não se poderá estabelecer pactos contrários aos ideais de justiça [74]. 

Ao Judiciário cumprirá, quando instado pela parte interessada, exercer um controle 

efetivo sobre o conteúdo contratual, sempre que determinada estipulação impeça que o contrato 

exerça a função social exigida em lei. 

Neste passo, dispõe o parágrafo único, do art. 2.035, do Código Civil, que "nenhuma 

convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por 

este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos". 

 

 
De acordo com Paulo Lôbo [75] o princípio da função social do contrato "determina 

que os interesses individuais das partes do contrato sejam exercidos em conformidade com os 

interesses sociais, sempre que estes se apresentem" [76]. Em caso de conflito entre eles, os 

interesses sociais hão de prevalecer. 
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Percebe-se, assim, que a função social do contrato deve apresentar um matiz ativo, 

consistente em comportamentos positivos (prestações de fazer), de modo a impor, aos figurantes 

daquele negócio jurídico um dever de atuação em benefício de outrem e não, tão-somente, um 

dever de não causar prejuízo a outrem. 

 
 

 

 

 
Civil. 

3.2.2 BOA-FÉ OBJETIVA 

O princípio da boa-fé objetiva encontra assento nos artigos 113 e 422 do Novo Código 

 

Em face do primeiro, "os negócios jurídicos devem ser 

interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 

celebração"; de acordo com o segundo, os contratantes, 

"são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé. 

 
 

Ao comentar o art. 1.443 do Código Civil de 1916, Clóvis Beviláqua, no longínquo 

ano de 1926, já sustentava que "todos os contractos devem ser de boa fé" [77]. 

Durante muito tempo, contudo, careceu nossa legislação material civil de disposições 

como as encontradas nos códigos civis francês, italiano e alemão, que exigiam, de há muito, dos 

partícipes das relações contratuais, condutas pautadas pela cláusula geral de boa-fé. 

A inovação introduzida pelo art. 422 do Novo Código Civil permitirá a expressa e 

indiscutível inclusão do instituto em nosso sistema jurídico. 

A boa-fé objetiva desempenha no campo obrigacional três funções distintas: a) cânone 

hermenêutico-integrativo do contrato; b) norma de criação de deveres jurídicos; c) norma de 

limitação ao exercício de direitos subjetivos [78]. 

Como cânone hermenêutico-integrativo, a boa-fé objetiva propicia, inicialmente, uma 

melhor especificação do "plano legal de ordenação do contrato", atuando enquanto via para uma 

adequada realização, pelo órgão jurisdicional, do plano de valoração do legislador [79]. 

Ao atuar como norma de criação de deveres jurídicos, a boa-fé objetiva explicita a 

natureza processual da obrigação, onde as posições dos credores e devedores às vezes se aluem, 

ensejando que ambos possam exigir da contra-parte atuações positivas frente à outra [80]. 

Não se trata de enfraquecer a posição do credor, o qual continuará a ser o titular da 

obrigação, podendo exigi-la coativamente do devedor, mas de: a) atribuírem-lhe determinados 
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deveres de conduta em face do sujeito passivo, os quais deverão estar presentes antes, durante e 

após o cumprimento das prestações reciprocamente acordadas; e b) limitar-lhe o exercício de 

determinados direitos subjetivos, sempre que estes direitos, quando exercitados, revelem-se, 

afinal, abusivos. 

Tal como ocorre com o dever de prestar, imposto ao sujeito passivo da obrigação, o 

dever de boa-fé se aplica a todos os credores, independentemente da fonte do seu direito de 

crédito [81]. 

A boa-fé objetiva, enquanto standard, patamar objetivo, genérico, implica: 

Uma atuação ‘refletida’, uma atuação refletindo, 

pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando- 

o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com 

lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão 

ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 

bom fim das obrigações: o cumprimento contratual e a 

realização dos interesses das partes. ( 1986,02) 

 

3.2.3 EQUILÍBRIO CONTRATUAL 

Durante a Idade Média, a idéia de que todos os contratos deveriam mostrar um 

equilíbrio entre as respectivas prestações era bastante aceita. Para São Tomás de Aquino, os dois 

lados do contrato deveriam apresentar uma certa equivalência, e pagar menos que o preço justo, 

ou iustum pretium, seria considerado um pecado. O que era determinado pela moralidade cristã 

era visto como plausível pelos juristas do Direito Natural: dever-se-ia evitar a lesão enorme nos 

contratos [83]. 

Na sociedade burguesa que eclodiu com a Revolução Francesa, a liberdade contratual, 

como já visto, impunha um postulado tão crível quanto um ato de fé: as pessoas eram 

suficientemente esclarecidas e livres para velarem por seus próprios interesses, e qualquer 

norma que outorgasse ao juiz poder suficiente para intervir nas relações contratuais claramente 

iníquas seria paternalista e prejudicial à segurança jurídica [84]. 

Fatores sobre os quais já se discorreu neste texto forçaram uma mudança no 

paradigma das relações contratuais, ensejando uma progressiva intervenção do Estado, inclusive 

em seu conteúdo. 

A partir do texto constitucional pode-se construir uma argumentação em torno desta 

nova realidade contratual. 

A República Federativa do Brasil possui como objetivo fundamental – dentre outros – 

"construir uma sociedade livre, justa e solidária", reza o inciso I, do art. 3.º, da Constituição 
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Federal de 1988. A eqüidade, ou o equilíbrio nas relações contratuais, há de se constituir num 

dos princípios de que se valerá o sistema para alcançar aqueles escopos traçados na Carta 

Magna. 

Embora se tutelem, enquanto princípio fundamental, os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa (CF/88, art. 1.º, inciso IV), o estabelecimento das convenções deverá pautar-se 

de acordo com ideais de justiça e eqüidade a fim de que se não avilte, de outro lado, a dignidade 

da pessoa humana [85], também princípio fundamental (CF/88, art. 1.º, inciso III) – em verdade o 

mais importante deles todos. 

Um equilíbrio entre as prestações contratuais, de modo que um dos contratantes não 

aufira, em face do outro, vantagem manifestamente excessiva, responde ao ideal de justiça 

contratual que permeia nosso ordenamento jurídico. 

Esse ideal de justiça contratual pode ser aferido quando se veda a prática do ato 

jurídico lesionário (NCCB, art. 157, c/c o art. 171, inciso II) ou se admite possa o magistrado 

reduzir eqüitativamente a pena convencional estipulada pelos contratantes [86], quando parte da 

obrigação principal tiver sido adimplida pelo devedor, ou quando a penalidade se mostrar 

excessiva, em vista da natureza e finalidade do negócio (Novo Código Civil Brasileiro, art. 413). 

Ele também está presente na legislação de defesa da concorrência, quando se proíbe, 

no bojo da Lei n.º 8.884, de 11 de junho de 1994, a imposição de preços excessivos, ou o 

aumento injustificado do preço de bens ou serviços (inciso XXIV). 

Ao discorrer acerca do equilíbrio contratual, Francesco Messineo alude que à paridade 

jurídica existente no contrato corresponde, de regra, a paridade econômica, no sentido de que, 

em sendo o contrato a título oneroso, o sacrifício de um dos contratantes deve equiparar-se ao do 

outro [87]. 

No princípio da paridade econômica entre os contraentes, prossegue Messineo, 

encontra-se implícito aquele que se poderia chamar de equilíbrio contratual, o qual se exprime 

determinando que o conteúdo contratual deve ser tal, para respeitar aquela paridade 

(econômica), e que o eventual desequilíbrio contratual, o qual seja devido em razão de 

disparidade – que não decorra da lei –, seria ilegítimo [88]. 

A justiça contratual impõe que o contrato não destrua o equilíbrio existente 

anteriormente entre os patrimônios daqueles que o tiverem firmado. Cada uma das partes, 

portanto, deve receber o equivalente daquilo que haja dado [89]. 

É essencial que o contrato, ao permitir a satisfação das necessidades das partes, o faça 

em conformidade com a justiça comutativa [90]. 
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A incidência do princípio dar-se-á nas convenções em que uma das partes, por ser 

suficientemente forte, possa ditar seu conteúdo à outra, não importando a natureza profissional 

ou não de seus partícipes [91]. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a exata compreensão do contrato, deve-se precisar os princípios que o informam, 

apreendendo, a partir deles, qual seu real contorno. Tanto os de outrora, de cujas reminiscências 

a doutrina, mesmo atual, não conseguiu se desvencilhar; como os de agora, construídos a partir 

de uma nova realidade econômica e política, a qual veio ao encontro dos anseios legítimos da 

sociedade. 

Releva notar que a pura e simples vinda à lume de um novo ordenamento legal que 

estabeleça os princípios sociais do contrato, abordados no texto, não implica, por si só, a sua 

aplicação pelos operadores do direito. Raízes políticas, econômicas e filosóficas profundas 

podem se constituir num sério empeço à adoção de um novo paradigma para os contratos civis e 

comerciais pela comunidade jurídica, impedindo uma atuação mais decisiva de juízes, 

especialmente naquelas circunstâncias em que os contratantes, no pleno exercício da liberdade 

contratual assegurada em lei, deixem de observar a função social que os pactos por eles 

firmados devem necessariamente apresentar. 

Ao se discutir as bases em que se funda a teoria do contrato, denunciando-se as 

lacunas da teoria liberal, das ficções sobre as quais esta se sustenta – autonomia da vontade, 

igualdade entre os contratantes e livre negociação dos termos do ajuste contratual – permite-se 

que se chegue a uma percepção nova acerca do papel que o contrato deve desempenhar em 

nossa sociedade, de modo que ele se apresente teleológico e intervencionista antes que formal e 

voluntarista, coletivo e social antes que individual e autônomo [92]. 
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AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NO DIREITO PENAL 

 
Resumo: O presente artigo faz análise ampla das figuras centrais do concurso de 

agentes: a autoria e a participação, de forma mais detalhada quanto a legislação brasileira, mas 

fazendo menção também a legislação portuguesa. Busca-se dessa forma estabelecer a diferença 

existente entre ambas, bem como suas consequências jurídicas. A exata compreensão (e 

aplicação) das figuras jurídicas é de fundamental importância, visto que a confusão existente 

entre ambas gera injustiça, pois contraria o princípio da individualização das penas. 

Palavras-chave: Autoria; Participação; Aspectos jurídicos. 

 
Introdução 

O presente artigo abordará de forma ampla a autoria e a participação no âmbito do 

direito penal, visando contribuir para a adequada compreensão de ambas as figuras que compõe 

o concurso de agentes. 

Uma das razões de ser do trabalho reside na pouca importância que certos julgadores 

dão à temática, visto que, não raras vezes, muitos confundem a figura da participação com a 

figura da co-autoria, ou não dão à figura da participação à sua devida compreensão. 

A consequência dessa situação é a condenação de indivíduos à pena privativa de 

liberdade superior à prevista em lei, o que contraria a ordem constitucional, visto que é direito 

do réu ter, no âmbito do concurso de agentes, sua conduta classificada corretamente, conforme 

imperativos do princípio da individualização da pena. 

Visando coibir tal situação, trazemos para a análise as figuras da autoria e da 

participação, esperando assim, contribuir para o fortalecimento da cultura jurídica, ao menos 

quanto a esse ponto, a fim de que a lei seja aplicada corretamente. 

Para cumprir o intento, abordaremos a temática de forma clara, concisa e, acima de 

tudo objetiva. Escolhendo o método dedutivo de pesquisa, tendo como suporte uma pesquisa 

bibliográfica que represente o pensamento majoritário da doutrina penal. 

Bem sabe-se que o conhecimento é ilimitado, mas também sabe-se que para alcançar 

nosso propósito é preciso delimitá-lo. Por essa razão, promove-se um corte metodológico 

segundo o qual evita-se a análise minuciosa do concurso de agentes, visto tratar-se, diante do 

que foi analisado, de mera tautologia. 

 
1. Concurso de agentes: breves apontamentos. 

Consoante lição de Júlio Fabrinni Mirabete (2009, p.211), um crime pode ser 

praticado por uma ou várias pessoas. Quando duas ou mais pessoas praticam um delito, estamos 

diante do concurso de agentes ou concurso de pessoas. 

O presente artigo, conforme demonstrado em notas introdutórias, ocupar-se-á da 

análise da autoria e da participação, figuras centrais do concurso de agentes. O perfeito 

entendimento dessas duas figuras é de fundamental relevância, vez que cada qual, no que se 

refere à aplicação da pena, traz uma consequência jurídica distinta. 
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A diferença reside no quantum de pena a ser atribuído ao autor ou ao partícipe. É o 

que nos informa o artigo 29, caput do Código Penal brasileiro por exemplo: “quem, de qualquer 

modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 

culpabilidade.” 

Em seguida, o parágrafo primeiro do referido dispositivo consagra: “se a 

participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”. 

À luz dessas disposições, verifica-se que a ordem jurídica, em concurso de agentes, 

faz distinção entre os indivíduos que atuam em cooperação, visando ao cometimento de delito. 

Essa distinção se estabelece diante da intensidade com a qual o indivíduo contribuiu para a 

realização da figura típica. 

A consequência dessa distinção é a aplicação da pena. Maior para os autores. Menor 

para os partícipes, assim como pode se observar também no artigo 26º do Código Penal 

português: Artigo 26º Autoria É punível como autor quem executar o facto, por si mesmo ou 

por intermédio de outrem, ou tomar parte directa na sua execução, por acordo ou juntamente 

com outro ou outros, e ainda quem, dolosamente, determinar outra pessoa à prática do facto, 

desde que haja execução ou começo de execução e ainda no artigo 27º Cumplicidade 1 - É 

punível como cúmplice quem, dolosamente e por qualquer forma, prestar auxílio material ou 

moral à prática por outrem de um facto doloso. 2 - É aplicável ao cúmplice a pena fixada para o 

autor, especialmente atenuada. 

 
2. Autoria: abrangência 

De forma geral, a doutrina brasileira explica a autoria sob a óptica de três teorias, 

quais sejam: uma teoria que expressa um conceito amplo ou extensivo de autor; outra que traz 

um conceito restrito; por fim, uma teoria que aborda o conceito de autor segundo uma visão 

funcional. 

 
2.1. Conceito amplo de autor 

Segundo essa acepção, autor é aquele que pratica figura típica do delito, isto é, 

aquele que pratica do verbo-tipo e, também todo aquele que, com sua atitude, possibilita a 

ocorre do resultado típico. Por esse conceito, não se faz distinção entre autor e partícipe a fim de 

aplicar a pena. 

Para o professor Lusitano Jorge de Figueiredo Dias, 2012, p.759, “ autor é todo 

aquele que executa, total ou parcialmente, a conduta que realiza o tipo de ilícito” 

Logo, por essa visão, pouco importa a intensidade com a qual o agente tenha 

contribuído para o resultado, a pena, em abstrato, a ser aplicada aos agentes, em concurso, será a 

mesma. 

A formulação desse conceito tem como base um critério material-objetivo, vez que 

não se leva em conta os aspectos da culpabilidade do agente, mas tão somente os aspectos 

causais do delito. 
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Assim, havendo um crime e sendo cometido por mais de uma pessoa, todos 

receberão a pena cominada, pouco importando a intensidade com que contribuíram para a 

produção do resultado. 

É preciso ressaltar que a formulação do critério material-objetivo está relacionada 

com o positivismo jurídico, vez que, a autoria é definida, unicamente, com base na análise da 

ação e do resultado. 

Nesse sentido, trazemos à luz o entendimento de Juarez Tavares (2009, p. 2): 

 
“desde que a metodologia positivista adentrou a teoria do 

delito, ainda na segunda metade do século XIX, pode-se 

ver nitidamente como as diversas correntes que a 

fundamentavam também se desenvolveram no âmbito do 

direito. Enquanto, por exemplo, von Liszt estava 

preocupado com a relação entre ação e resultado, Beling, 

igualmente um notório positivista, estava mais associado 

a uma concepção baseada no próprio movimento 

corpóreo. Isso teve repercussão em diversos setores da 

teoria do delito, ou seja, na ação e na omissão, na 

tipicidade, na tentativa e no concurso de agentes. Ao 

enfatizar a relação entre ação do agente e o resultado, o 

conceito amplo de autor parece estar vinculado à 

primeira corrente, pois descarta as características da 

própria conduta e se ocupa exclusivamente de sua 

contribuição para o evento proibido.” 

 
É preciso ressaltar que esse conceito tem apenas repercussão didática, pois não tem 

qualquer aplicabilidade no sistema jurídico pátrio desde 1940, quando da entrada em vigor do 

Código Penal. 

 
2.2. Conceito restrito de autor 

Com base no que foi visto, a autoria, segundo um conceito amplo, não ofereceu a 

segurança jurídica pretendida pelo positivismo jurídico, pois a menor participação era punida 

com a mesma intensidade com a qual se punia o efetivo autor do verbo tipo. Tal situação, 

evidentemente, passou a ser alvo de questionamentos, visto que referido modelo não refletia aos 

ideais de justiça. 

Para contrapor, surge com Ernst von Beling o conceito restrito de autoria, segundo o 

qual será considerado autor aquele indivíduo que pratica a conduta típica inscrita na lei 

(TAVARES; 2009, p.2), ou seja, é o indivíduo que efetivamente realiza o verbo do tipo penal. 
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Esse conceito de autor é posto pela teoria formal-objetiva, que visa estabelecer a 

diferença entre autor e partícipe e o faz com base na distinção entre causação e realização do 

fato. 

Nessas circunstâncias, quem dá causa ao resultado é o partícipe e quem o realiza é o 

autor do fato. Entre uma conduta e outra é possível estabelecer um critério valorativo de culpa. 

Logo, medindo-se a culpabilidade de cada participante do crime é possível estabelecer penas 

diferentes para autor e partícipe. 

É essa teoria estabelecida no Código Penal brasileiro, pois ao prever, no artigo 29, a 

aplicação de pena na medida da culpabilidade, está-se a, conforme assevera Guilherme de Souza 

Nucci (2005, p. 249) “diferenciar o co-autor do partícipe, propiciando ao juiz que aplique a pena 

conforme o juízo de reprovação social que cada um merece.” 

A finalidade do conceito restrito de autor é limitar a punibilidade, visando 

estabelecer a pena de acordo com a culpa de cada um, o que é um imperativo ditado pelo 

princípio da individualização da pena, conforme entendimento de Celso de Mello, em voto 

proferido no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus 70.662: “a norma 

inscrita no art. 29 do Código Penal não constitui obstáculo jurídico à imposição de sanções 

penais de desigual intensidade aos sujeitos ativos da prática delituosa. A possibilidade de 

tratamento diferenciado encontra suporte no princípio constitucional da individualização das 

penas.” 

Esse conceito, portanto, é de grande valor para a segurança jurídica, porém, ele pode 

ser inútil em determinadas situações, haja vista que ele poderá conduzir à impunidade. 

O conceito restrito de autor, conforme já dissemos, estabelece-se na diferenciação 

entre causação e resultado daqueles que estão ligados, diretamente, ao fato típico. A punição do 

autor e do partícipe é levada à cabo analisando à sua atuação dentro do fato típico. 

Por conseguinte, tal modelo não abarca quem esteja fora do fato típico, mas que 

contribui para a sua realização. Assim, não se poderá punir quem esteja fora da ação típica. 

Nesse sentido, eis o que ensina Juarez Tavares (2009, p. 3): “O conceito restritivo de 

autor constitui um instrumento relevante para limitar a extensão da punibilidade, embora possa 

apresentar também seus inconvenientes. Como trunfo, pode-se invocar em seu favor a estrita 

vinculação ao princípio da legalidade, quer dizer, não se poderá incluir no âmbito da 

punibilidade, como autor, quem não esteja diretamente ligado à ação típica.” 

 

 
2.3. Conceito funcional de autor 

Há determinadas situações em que um indivíduo não contribui, efetivamente, para a 

consecução de um resultado típico, contudo ele detém o controle fático, ou seja, detém o poder 

sobre a realização do fato típico. 

A fim de punir o indivíduo que detém o controle sobre o fato, a doutrina alemã 

formulou o conceito funcional de autor, tendo por fundamento a teoria do domínio do fato. 
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“Segundo essa teoria, o conceito de autor se desdobra 

sob quatro domínios: como domínio da ação, como 

domínio da vontade, como domínio por força de um 

conhecimento especial e como domínio funcional do 

fato. O domínio da ação conduz ao reconhecimento da 

autoria direta, tal como mencionava na teoria restritiva 

de Beling, ou seja, será autor aquele que realize a ação 

típica ou domine sua realização imediata. O domínio da 

vontade se dá na autoria mediata, na qual o autor direto 

tem controlada sua vontade pelo autor indireto; 

igualmente ocorre autoria mediata, quando, por força de 

um conhecimento especial, o autor direto fica na 

dependência do autor indireto. Já o domínio funcional 

ocorre na coautoria, quando se opera a divisão de 

trabalho na realização do fato (TAVARES; 2009, p. 4)” 

 
A grande consequência dessa teoria reside no fato de ser prescindível a tipicidade da 

conduta para caracterizar o autor. 

Nesse sentido, trazemos o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso (1985, p. 95): 

“a tipicidade da ação não seria,assim, decisiva para caracterizar o autor. Necessário seria ter o 

agente o controle subjetivo do fato e atuar no exercício desse controle (Enrique Cury). 

Assim, seria autor não apenas quem realiza a conduta típica (objetiva e 

subjetivamente) e o autor mediato, mas também, por exemplo, o chefe da quadrilha que, sem 

realizar a ação típica, planeja e decide a atividade dos demais, pois é ele que tem, eventualmente 

em conjunto com outros, o domínio final da ação.” 

Tal situação pode ser vislumbrada no julgamento da Ação Penal 470, vulgarmente 

conhecida como processo do mensalão. No julgamento dessa ação, o Supremo Tribunal Federal 

condenou o réu José Dirceu de Oliveira e Silva com base na teoria do domínio do fato, embora 

alguns de seus atos, quando considerados por si só, eram atípicos. 

Em virtude de o pressuposto da autoria funcional ser o domínio final do fato, 

referida teoria só se aplicará aos crimes dolosos, entendimento similar também do jurista Jorge 

Figueiredo Dias, 2012, 765. 

É o que nos ensina Cezar Roberto Bitencourt (2002, p. 118): “o âmbito de aplicação 

da teoria do domínio do fato, com seu conceito restritivo de autor, limita-se aos delitos dolosos. 

Somente nestes se pode falar em domínio final do fato, pois os delitos culposos caracterizam-se 

exatamente pela perda desse domínio.” 

Para doutrina portuguesa, segundo Jorge F. Dias, 2012 ,765: 
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Autor é segundo esta concepção e de forma sintética e 

conclusiva, quem domina o facto, quem dele é senhor 

quem toma a execução nas suas próprias mãos, de tal 

modo que dele depende decisivamente o se e o como da 

realização típica, nesta precisa acepção se podendo 

afirmar que o autor é a figura central do acontecimento. 

 
Além disso, referida teoria também não tem aplicação aos crimes omissivos, vez que 

(JESUS; 1991, p. 145): “a teoria do domínio do fato, que rege o concurso de pessoas, não tem 

aplicação aos delitos omissivos, sejam próprios ou impróprios, devendo ser substituída pelo 

critério da infringência do dever de agir. Na omissão, o autor direto ou material é quem, tendo 

dever de agir para evitar um resultado jurídico, deixa de realizar a exigida conduta impeditiva, 

não havendo necessidade de a imputação socorrer-se da teoria do domínio do fato. 

O omitente é autor não em razão de possuir o domínio do fato e sim porque 

descumpre o mandamento de atuar para evitar a afetação do objeto jurídico. Se não age, não 

pode dirigir o curso da conduta. Assim, autor, nos delitos omissivos próprios, é quem, de acordo 

com a norma de conduta, tem a obrigação de agir; nos omissivos impróprios, é o garante, a 

quem incumbe evitar o resultado jurídico; ainda que nos dois casos, lhes falte o domínio do 

fato.” 

Feitas essas considerações, passemos à análise da participação. 

 
2.4. Espécies de autoria 

Doutrinariamente a autoria é classificada em cinco espécies: autoria imediata, 

autoria mediata, autoria colateral, autoria incerta e autoria desconhecida. 

A autoria imediata é a autoria regular. Dá-se quando o indivíduo, ciente de seus atos, 

executa o verbo-tipo, nas palavras de Jorge Figueiredo Dias, 2012,775: 

 
“ quem executa o facto, por si mesmo, e não por 

intermédio de outrem ou juntamente com outros, quem 

executa o facto por suas próprias mãos, em termo de 

preencher na sua pessoa a totalidade dos elementos 

objectivos e subjectivos do ilícito típico e deter por isso, 

na expressão de Roxin, o domínio da acção” . 

 
A essa espécie se contrapõe a autoria mediata, havida quando o autor se utiliza de 

outra pessoa para praticar o delito.Em geral, há autoria mediata nos casos de coação irresistível, 

erro, emprego de inimputáveis ou usando pessoas acobertadas por causas de exclusão da 

ilicitude. 

Em virtude dessa situação, Eugenio Raúl Zaffaroni, Jorge Figueiredo Dias e José 

Henrique Pierangeli, (2002, p. 672) definem autor mediato como sendo aquele que se vale, 
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para cometer o crime, de uma pessoa, que age sem dolo, atipicamente ou acobertado por causa 

de exclusão ilicitude ou culpabilidade. 

Haverá autoria colateral, quando dois ou mais indivíduos, agindo isoladamente e por 

si próprios, praticam condutas visando ao cometimento do mesmo crime e na mesma situação 

fática. Difere a autoria colateral da coautoria, vez que nesta existe, entre os participantes da 

empreitada criminosa, o liame subjetivo de cometer o crime em conjunto. 

A consequência jurídica da autoria colateral e do concurso de agentes é totalmente 

diversa, vez que naquela cada um responderá por seus atos, sendo que neste, todos os 

participantes responderão, em regra, pelo delito em si, na medida de sua culpabilidade, pouco 

importando se nem todos praticaram o verbo-tipo. 

Havendo autoria colateral e ficar demonstrado que quem praticou o verbo-tipo foi 

determinado agente e não o outro autor colateral, teremos a seguinte consequência: o primeiro 

responderá pelo delito consumado. O segundo pelo delito tentado. 

A autoria incerta decorre quando, na ocorrência de autoria colateral, não se puder 

determinar quem efetivamente praticou o verbo tipo. Nesse caso, todos os agentes responderão 

pelo delito na forma tentada. 

Não se pode confundir autoria incerta com autoria desconhecida. Fazemos a 

diferença pelas palavras de Rogério Grecco (2007, p. 475): “quando não se conhece a autoria, 

ou seja, quando não se faz ideia de quem teria causado ou, ao menos, tentado praticar a infração 

penal, surge uma outra espécie de autoria, chamada agora de desconhecida. 

Esta forma de autoria difere da incerta, visto que nesta última sabe-se quem praticou 

as condutas, sendo que somente não se conhece, com precisão, o produtor do resultado. Na 

autoria desconhecida, os autores é que não são conhecidos, não se podendo imputar os fatos a 

qualquer pessoa.” 

 

 
3. Participação 

Podemos dizer, com base no que foi visto até o momento, que o sistema jurídico 

brasileiro admite o concurso de agente diferenciando autor de partícipe, vez que adota-se, 

expressamente, a teoria da autoria restrita e nalguns casos a teoria do domínio do fato, visto ser 

esta uma forma complementar aquela. 

Cabe-nos, agora, delimitar no que consiste a participação, visando estabelecer a 

diferenciação entre autor (ou co-autor) e partícipe. Essa diferenciação, ao contrário do que 

supostamente possa parecer, é de fundamental importância, vez que tal delimitação é 

consequente lógico do princípio ou regra da individualização da pena, disposto no artigo 5º, 

inciso XLVI da Constituição Federal. 

Autor (ou co-autores), com base nas teorias vistas, é o protagonista do fato típico. É 

aquele que pratica o verbo-tipo ou tem o domínio sobre o fato. Já o partícipe é aquele que, sem 

praticar o verbo-tipo, concorre para a produção do resultado. Em suma, o partícipe dá auxílio ao 

autor do crime. Advém daí a natureza acessória da participação para a concretização do crime. 
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Nos termos da 3º alternativa do art.26 do Código Penal Português, é também punido 

como autor quem tomar parte directa na execução do facto, por acordo ou conjuntamente com 

outro ou outros, é a chamada de co-autoria. 

Nesse sentido, trazemos à luz o entendimento de Fernando Capez (2003, p. 315): 

“de acordo com o que dispõe o Código Penal brasileiro, pode-se dizer que autor é aquele que 

realiza a ação nuclear do tipo (o verbo), enquanto partícipe é quem, sem realizar o núcleo 

(verbo) do tipo, concorre de alguma maneira para a produção do resultado ou para a 

consumação do crime.” 

A participação pode ser de duas espécies: moral e material. Na participação moral o 

agente incute no autor a determinação para a prática do delito. Nesse caso, o partícipe estimula a 

prática criminosa. 

A participação nesse caso se dá por instigação ou induzimento, conforme dispõe 

Cezar Roberto Bitencourt (2002, p. 120): “ocorre a instigação quando o partícipe atua sobre a 

vontade do autor, no caso, do instigado. Instigar significa animar, estimular, reforçar uma ideia 

existente. O instigador limita-se a provocar a resolução criminosa do autor, não tomando parte 

nem na execução nem no domínio do fato; b) induzimento — induzir significa suscitar uma 

ideia; tomar a iniciativa intelectual, fazer surgir no pensamento do autor uma ideia até então 

inexistente.” 

Na participação material, também chamada de cumplicidade, o autor recebe do 

partícipe auxílio material, isto é, um comportamento ativo, tal qual o empréstimo de uma arma 

ou quando alguém fornece a planta de um banco, a fim de facilitar o roubo. 

Com base nessa assentada, é possível dizer que a participação é regida pela teoria do 

favorecimento ou da causação, segundo a qual a sua punição decorre do fato de ter colaborado 

para a prática do crime. 

Por essa teoria, só possível, portanto, em se falar em participação quando o autor, ou 

autores, iniciam, no âmbito do iter criminis, a execução, ocasião em que o bem jurídico tutelado 

começa a ser agredido e o fato já se torna punível. 

Não iniciada a execução, não há que se falar em participação, visto que não há 

acessoriedade para o crime. 

Nesse sentido é a disposição expressa do artigo 31 do Código Penal, que consigna 

que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, 

não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. 

A acessorieadade é a ideia central dessa figura do concurso de agentes e ela é 

explicada pela doutrina com base em quatro teorias: teoria da acessoriedade mínima; teoria da 

acessoriedade limitada; teoria da acessoriedade extrema; teoria da hiperacessoriedade. 

 
3.1. Teoria da acessoriedade mínima 

Por essa teoria, haverá a participação se o indivíduo concorrer para um fato típico, 

pouco importando se tal fato é ou não antijurídico. Assim, quem concorre para a prática de um 

homicídio responderá por ele, ainda que o autor tenha agido em legítima defesa. 
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Para ilustrar, trazemos à lume o exemplo de Rogério Grecco (2007, p. 452) ao 

abordar o furto famélico: se uma pessoa, faminta, for instigada a furtar saco de feijão, estará 

cometendo fato típico, porém, não antijurídico, vez que amparada pelo exclusão da ilicitude 

“estado de necessidade”. Ocorre, porém, que quem o instigou, por essa teoria, irá cometer o 

delito de furto, na qualidade de partícipe. 

 
3.2. Teoria da acessoriedade limitada 

Por essa teoria, será considerada participação o auxílio dado para que alguém 

pratique fato típico e ilícito. 

Essa é a teoria adota pela maioria da doutrina e pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se verifica nos seguintes julgados: 

 
ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. 

EXTENSÃO 

O paciente e os corréus foram denunciados como 

incursos nas penas do art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 29, 

ambos do CP, porque, em concurso e previamente 

ajustados, ceifaram a vida da vítima. O autor do 

homicídio foi absolvido pelo Conselho de Sentença em 

razão do reconhecimento de ter agido sob a excludente 

de ilicitude do art. 23, II, do CP (legítima defesa), 

decisão transitada em julgado. O impetrante alega a 

impossibilidade de condenação do partícipe ante a 

inexistência de crime. Diante disso, a Turma concedeu a 

ordem para anular o julgamento do paciente, estendendo- 

lhe os efeitos da decisão absolutória proferida em favor 

do autor material do ilícito, ao argumento de que, 

entendendo o Tribunal do Júri, ainda que erroneamente, 

que o autor material do crime não cometeu qualquer ato 

ilícito, o que ocorre quando reconhecida alguma 

excludente de ilicitude, no caso, a legítima defesa, não 

pode persistir a condenação contra o mero partícipe, pois 

a participação, tal como definida no art. 29 do CP, 

pressupõe a existência de conduta antijurídica. A 

participação penalmente reprovável há de pressupor a 

existência de um crime, sem o qual descabe cogitar punir 

a conduta acessória. HC 129.078-SP, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/8/2009. 
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3.3. Teoria da acessoriedade extrema 

Para que ocorra a participação, o auxílio deve ser empregado para a prática de fato 

típico, ilícito e culpável. Assim, caso alguém auxílio um menor a praticar um crime, não será 

responsabilizado a título de participação, mas sim a título de autoria, no caso autoria mediata. 

É por essa razão, que entendemos ser correta essa teoria, pois do contrário, não se 

analisando a culpabilidade, é possível que aquele que seria autor mediato de um delito, responda 

por ele a título de participação, ensejando uma penalidade menor. 

A defesa desse posicionamento é feita, de forma contundente, por Fernando Capez: 

“nas edições anteriores, acompanhando o entendimento doutrinário dominante, adotávamos a 

acessoriedade limitada, sustentando que o fato principal não precisava ser culpável para que o 

agente dele fosse considerado partícipe. Bastava ser típico e ilítico (ou antijurídico). Passamos, 

no entanto, com Flávio Augusto Monteiro de Barros, a entender que deve ser aplicada a teoria 

da acessoriedade extremada (ou máxima). Tal se verifica claramente no cada da autoria mediata. 

O autor mediato não é partícipe: é também autor principal, pois pratica a conduta 

principal, realiza o verbo tipo, só que não diretamente, mas pelas mãos de outra pessoa, seu 

instrumento. Por isso é chamado de “o sujeito de trás”. O “sujeito da frente” é, na realidade, seu 

fantoche, um pseudo-executor, uma longa manus do autor mediato, o qual funciona como 

verdadeiro realizador do tipo. Quem induz uma criança a saltar de um edifício realiza 

indiretamente o verbo do tipo “matar”, servindo-se do desforço físico da própria vítima. 

Quem instiga um louco ou menor inimputável a executar uma ação típica não é 

partícipe, mas autor direto e imediato (realiza o verbo por meio de outrem). Assim, se o fato for 

apenas típico e antijurídico, mas o agente não tiver culpabilidade, não ocorre participação, 

contrariamente ao que sustenta a teoria da acessoriedade limitada: existe é autoria mediata. A 

participação, por conseguinte, necessita da culpabilidade do sujeito ativo, para ser aplicada, 

exatamente como defende a teoria da acessoriedade extremada, pois, do contrário, haverá 

autoria (mediata) e não a figura do partícipe.” 

A defesa de Capez só reforça aquilo que dissemos sobre a importância de se 

classificar corretamente a conduta típica. 

 
3.4. Teoria da hiperacessoriedade 

Pune-se, a título de participação, o auxílio dado a alguém que pratica fato típico, 

ilícito e culpável, incidindo sobre a figura do partícipe todas as agravantes e atenuantes de 

caráter pessoal vinculadas ao autor principal. 

Tal teoria não tem a mínima aplicada, vez que o Código Penal consigna que as 

circunstâncias de caráter pessoal só se aplicam ao coautores e partícipes quando elementares do 

tipo penal. 

 
3.5. A participação em cadeia 

Consiste a participação em cadeia na participação da participação, ou seja, consiste 

na incitação à instigação, ao induzimento ou à cumplicidade. Nesse sentido, temos o 
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entendimento de Osmar Lino de Farias (2005): “Ocorre a chamada participação em cadeia ou 

participação da participação quando se incita a instigar, se incita à cumplicidade, ou seja, 

quando se é cúmplice da instigação ou cúmplice da cumplicidade. Assim, ocorre a participação 

em cadeia, quando se instiga alguém a instigar outro a cometer um crime; quando se conserta a 

arma que o outro vai entregar ao autor para que a use na prática do crime.” 

 
3.6. A participação sucessiva 

Conforme entendimento de Damásio de Jesus (1991; p. 376), dá-se a participação 

sucessiva quando um partícipe instiga alguém ao cometimento de um delito e, sucessivamente, o 

futuro autor também é instigado ao cometimento do mesmo crime por outro partícipe, que 

desconhecia a atuação do primeiro. 

Essa última participação só terá relevância se o autor determinar-se por ela. Caso ele 

cometa o crime sem esse último estímulo, a atuação do segundo instigador será irrelevante, logo, 

fato atípico. 

Importante salientar, que a participação sucessiva guarda semelhança com a autoria 

colateral, conforme visto anteriormente. 

 
3.7. A participação menor importância 

O Código Penal brasileiro no § 2º de seu artigo 29 traz uma causa de diminuição de 

pena relativa ao que a doutrina convencionou chamar de participação de menor importância. 

A grande dificuldade que existe para aplicar referido dispositivo reside está em 

definir quando ocorre a participação pouco importante. 

O código nada menciona a respeito, vez que a intenção do legislador foi a de dar ao 

juiz o poder de aferir o grau de importância da participação, conforme as provas deduzidas nos 

autos. 

A nosso sentir, entendemos que a participação de menor importância é aquela que 

contribui para o crime, porém não é a causa preponderante. Ocorrendo tal situação deve o juiz 

aplicar a diminuição de pena, que varia de um sexto a um terço. 

É importante ressaltar que referida causa de diminuição é um direito do acusado, 

logo ela deve, obrigatoriamente, ser aplicada, de acordo com a culpabilidade do réu, sempre que 

o juiz identificar a pouca importância da participação. 

Infelizmente em muitas situações este direito não é aplicado pelos juízos criminais 

tendo em vista duas justificativas totalmente infundadas. A primeira afirma que a causa de 

diminuição não é obrigatória. A segunda afirma que não há participação de menor importância, 

pois toda participação é importante para a consecução do crime. 

Nenhuma causa de diminuição de pena é de observância facultativa. As causas de 

diminuição de pena configuram-se direitos do réu. Quando ele cumpre os requisitos legais de 

aplicação das causas de diminuição nenhum juiz pode se furtar a aplicá-las. 

Com relação à não aplicação do dispositivo ora analisado sob o argumento de que 

não há participação pouco importante, temos um flagrante caso de anulação arbitrária do 
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principio da individualização da pena, pois negar vigência ao dispositivo é não fazer 

adequadamente o juízo de culpabilidade, imprescindível à observância do princípio. 

Analisando o dispositivo em comento, Guilherme de Souza Nucci (2005, p. 250), no 

alto de sua experiência na magistratura, há muito fez críticas similares a que ora expendemos. 

 
3.8. Cooperação dolosamente distinta 

Três são as teorias bases do concurso de agentes: a teoria unitária; a teoria dualista; a 

teoria pluralista. 

A teoria unitária preconiza que havendo concurso de agentes, pouco importando a 

ação de cada participante, haverá apenas um crime e todos os agentes responderão por ele, sejam 

co-autores, sejam partícipes. 

A teoria dualista, partindo da distinção ontológica existente entre autoria e 

participação, dispõe que autor responderá por um crime e o autor por outro. 

Já a teoria pluralista afirma que cada participante responderá por um delito, 

havendo, obviamente, pluralidade de fatos típicos. Assim, cada agente responderá por um crime 

próprio da sua conduta. 

Como regra, o Código Penal é regido pela teoria unitária. Havendo concurso de 

agentes, todos os participantes responderão por um único delito. 

Como exceção, o Código Penal aplica a teoria pluralista, conforme a disposição do § 

2º de seu artigo 29: “se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á 

aplicada a pena deste;” 

Tal disposição será aplicada quando o participante desejava praticar um determinado 

delito, sem prever a concretização de um crime mais grave, deve responder pelo crime que 

pretendeu fazer. 

Exemplo dessa situação ocorre quando o partícipe induz o autor a praticar crime de 

lesão corporal contra uma dada pessoa. Se o autor, quando da execução do crime, matar a vítima 

responderá pelo delito de lesão corporal seguida de morte, ao passo que o partícipe responderá, 

isoladamente, pelo crime de lesões corporais. 

A razão de ser dessa disposição é evitar a responsabilidade objetiva, pois se, no 

concurso de agente, um participante não concordar em praticar uma dada conduta ou prestar 

auxílio para tal, não poderá responder por ela. 

Tal dispositivo, portanto, garante a aplicação do principio da responsabilidade 

subjetiva. 

 
Notas conclusivas 

Com o que foi exposto é possível dizer que é de fundamental importância a distinção 

entre autoria e participação. Tais figuras foram positivadas através de inúmeras reformas do 

Código Penal tanto em âmbito brasileiro como português, visando imprimir maior racionalidade 

na análise das condutas criminosas. 
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Tal racionalidade se traduz no atendimento de dois imperativos: o imperativo de 

punição das condutas típicas e o imperativo da individualização das penas. 

O primeiro atendimento se faz através do conceito que fizemos sobre a participação. 

Sem ele duas consequências podem ocorrer e nenhuma é adequada, pois ou não se pune aquele 

que contribui para o crime, porém sem executar o verbo-tipo; ou pune todos os indivíduos da 

mesma maneira, isto é, pune-os como se autores fossem. 

O segundo atendimento decorre do primeiro: sem a figura da participação o preceito 

constitucional da individualização da pena não seria atendido, conforme demonstrado 

sobejamente no curso deste estudo. 

Por todas essas razões, deve o julgador, quando da análise do concurso de agentes, 

buscar classificar adequadamente a conduta de cada participante da empreitada criminosa, vez 

que tal classificação é um direito de todos os réus. 
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UM OLHAR SOBRE O PAPEL SOCIAL DO JUIZ 

 
I – INTRODUÇÃO 

Desde a outorga da Constituição de 1824, os princípios basilares de nosso país 

passaram por uma série de mudanças, entre elas a passagem por um modelo Liberal de Estado 

que seguia um padrão não-intervencionista, chegando, na sequência, ao que denominamos hoje 

de Estado Social de Direito, o qual trouxe uma séria de inovações e valores que guiam as 

decisões, a participação e a assistência do Estado na sociedade, garantidas também pela nossa 

atual Constituição de 1988. 

Neste contexto de transformação de princípios e novos direitos, o Poder Judiciário 

também altera seu papel, deixando de ser mero aplicador da lei nos moldes do liberalismo para 

uma atuação com busca na justiça social, onde segundo José de Albuquerque Rocha: 

 
“O que lhe importa é adotar a solução mais apta a 

alcançar os fins colimados, ou seja, os efeitos práticos 

das decisões, e não a solução formalmente mais lógica, 

segundo as regras gerais e os conceitos abstratos do 

direito (...) não estando o juiz obrigado a observar o 

critério da legalidade estrita na tomada de decisões, as 

quais se fundamentam, muitas vezes, em critérios de 

conveniência e oportunidade” (1995. p. 133). 

 
Em síntese, vivemos em um modelo Social, que busca o bem estar de toda 

coletividade, concedendo e garantindo direitos fundamentais essenciais ao desenvolvimento 

humano, aliado a democracia, que afirma a soberania popular no poder como meio de efetivação 

dos direitos previstos, ocupando o Judiciário um importante papel de interpretar e aplicar os 

direitos fundamentais previstos na Constituição. 

No entanto, embora exista um rol extenso de direitos e garantias fundamentais, muitas 

vezes estes não gozam de total efetividade nos casos concretos, recaindo a aplicação e a 

interpretação nas mãos dos Magistrados, aos quais são incumbidos de prestar a tutela 

jurisdicional. 

Diante dessa situação, surgem diversas dúvidas na forma de interpretação e aplicação 

da lei, pois, não se trata apenas de algo simples e objetivo, uma vez que se passa por concepções 

e valorações diferentes para cada indivíduo. 

Neste impasse, o Juiz, que irá aplicar o direito ao caso concreto, deverá ser imparcial, 

diferente da neutralidade, que se refere às concepções próprias de sua mente, e aplicar o 

entendimento que lhe pareça mais correto, tendo como rumo às normas constitucionais, 

primando sempre pelos princípios fundamentais do direito, que visam a proteção do individuo, 

tais como o Principio da Dignidade da Pessoa Humana. 
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Além disso, o Magistrado não é um sujeito comum em seu meio social, pois, se espera 

que aquele a quem seja responsável à aplicação da lei e da justiça tenha uma postura que vá 

além do comum, tornando-se um referencial. 

Este fato influenciará a vida do Juiz, que embora seja uma pessoa como outra qualquer, 

terá responsabilidades maiores com a sociedade, nascendo, assim, um chamado papel social 

quanto à postura do magistrado no exercício de sua função e também quanto aos fatos de sua 

vida particular. 

 
II – O MAGISTRADO E SUA SUBJETIVIDADE 

 
Tema delicado, que merece um tópico especial, antes de qualquer abordagem sobre o 

papel social do juiz, é o que diz respeito à interpretação do Direito quanto aos casos concretos 

que chegam diariamente ao Judiciário, os quais passam pela subjetividade do magistrado. 

Neste sentido, é de se ressaltar o assunto, já o Magistrado não é um mero aplicar da 

lei, um computador programado para apenas processar a norma e extrair uma solução, mas sim, 

uma pessoa comum, que traz ao longo de sua vida experiências, conceitos, sentimentos, opiniões 

que se refletem de forma direta na hora de decidir. 

Importante dizer que a subjetividade citada acima, e a conseqüente e aparente 

parcialidade do Magistrado, merece uma distinção âmbito objetivo e subjetivo para um melhor 

entendimento, separando a doutrina entre a imparcialidade, as quais são vedações no exercício 

da função, onde adotaremos como critério objetivo, e a neutralidade, traçada aqui como aspecto 

subjetivo, no que se refere às concepções e experiências inerentes de cada pessoa. 

A imparcialidade judicial, no aspecto objetivo, ou como regra jurídica, é um princípio 

constitucional que remete as vedações previstas em lei (impedimentos e suspeições), as quais 

devem ser respeitadas em qualquer processo, instância e a qualquer Juiz, sob pena de nulidade 

absoluta do processo, já que a quebra deste conceito gera prejuízos que não poderão ser 

reparados a parte prejudicada. 

A neutralidade judicial, como critério subjetivo, segundo a doutrina, não existe, pois 

se trata de questões pessoais do Juiz, como experiências, emoções, opiniões, tudo aquilo que faz 

parte da mente, da subjetividade, o que torna impossível uma pessoa ser absolutamente neutra 

aquilo que lhe é dado a decidir. 

Sobre este aspecto, é inerente ao ser humano emitir juízos de valores próprios, 

concepções, opiniões intangíveis, diferentes em cada indivíduo, sobre todas as situações do 

cotidiano, principalmente na hora de sentenciar, no caso dos Magistrados, o que afeta 

diretamente a interpretação do caso concreto, e se acentua ainda mais quando o tema é tão 

subjetivo como questões sociais e justiça no caso concreto. 

Deste modo, ainda afirma ROCHA que “se as pessoas humanas estão condenadas a 

fazer valorações a respeito de tudo que as rodeia, principalmente sobre a realidade social, os 

magistrados, enquanto seres humanos, não escapam à política nem às pressões ideológicas” 

(1995. p. 31). 
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Nessa senda Regis Fernandes de Oliveira diz que “o juiz é, necessariamente, um ser 

político, carrega para os autos todas as suas angústias, seus preconceitos, suas convicções, sua 

ideologia. Não há juiz neutro, a neutralidade é incompatível com a só condição de ser alguém 

integrante de uma comunidade” ( 1997. p. 87). 

De tantos exemplos, podemos concluir que a soma de todos gera uma pessoa única, e 

que de conseqüência criará interpretações no máximo semelhantes, mas sempre únicas, que irá 

optar, no caso do Juiz, para qual o lado que decidirá, e em alguns casos, visando o lado mais 

social ou não. 

A importância deste entendimento serve para ligar a ideia de que, se um juiz não é 

neutro, ou seja, tem opiniões próprias, e se no momento de decidir, terá de optar entre uma 

interpretação no sentido estrito da lei ou entre a mais benéfica à sociedade, como se posicionar o 

Magistrado? 

Neste sentido, se o Juiz terá de escolher um lado quando se trata de temas sociais, 

parece correto que seja o da sociedade, interpretando sempre de forma favorável a ela, 

cumprindo os preceitos fundamentais da Constituição, e de consequência, o seu papel social. 

Este tipo de posicionamento não estaria contrariando a Carta Magna, uma vez que serviria 

justamente para defender esta, aplicando os direitos fundamentais, cumprindo uma função social 

que muitas vezes esquecida pela lei e que acaba gerando uma ineficácia na efetividade desses 

direitos. 

Deste modo, definidos os critérios que norteiam a decisão e a defesa de um 

Magistrado que escolhe o lado da sociedade, lembrando dos princípios do Estado Social, quais 

sejam, igualdade material, justiça social e acesso à justiça, e comprometido com a defesa da 

Constituição e seus diversos direitos fundamentais, se passa a entrar no assunto, propriamente 

dito, o papel social do Juiz. 

 
III – O PAPEL SOCIAL DO JUIZ 

 
Aplicação e interpretação da lei ao caso concreto e prol social 

 

As profundas mudanças nos meios sociais, nos modelos de Estado, nas ideologias, nos 

princípios até a chegada a um modelo constitucional social, nos levam a dizer que não se pode 

mais falar em um Juiz que não acompanha a realidade e os avanços sociais, mantendo-se parado 

no tempo e que não realiza a interpretação necessária da lei para dela extrair a real finalidade do 

legislador, mesmo tendo na mente os direitos previstos na Constituição, não se importando com 

a efetividade destes. 

O Judiciário, hoje, deve visualizar que embora exista um amplo rol de direitos e 

garantias sociais, estes ainda carecem da devida eficácia, e que embora não seja de sua essência 

o dever de implementar as políticas necessárias para a efetividade dos direitos, papel este mais 

próximo do Poder Executivo, não se pode tapar os olhos e passar a responsabilidade adiante, 

mas sim, utilizar dos meios legais e necessários para ir além de um poder meramente julgador. 
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Para isso, a ampliação da visão do Judiciário para o futuro passa pela modificação de 

uma mentalidade fixada apenas na norma formal escrita para uma noção ampla de todos os 

direitos, principalmente acerca dos princípios fundamentais e da realidade social, devendo o 

Magistrado, como representante do Judiciário e pessoa responsável pelo dever de julgar, a 

capacidade de compreender a realidade e assumir seu papel na busca de uma sociedade mais 

justa e igualitária. 

Prosseguindo no tema, se esbarra na discussão sobre o ativismo judicial, já que a 

ideologia de um Juiz que busca uma função social se reflete no momento da decisão, 

questionando-se assim quais os limites da atuação do Juiz no que se refere à implantação de 

políticas públicas nos casos concretos. 

Quanto ao ativismo, o debate gira em torno sobre se o Magistrado pode e deve ser, 

atuando no processo, um agente que não apenas aplica a lei, interpretando em um sentido literal, 

mas que ao decidir realize uma interpretação que vá além do texto legal, encontrando 

fundamentos constitucionais da justiça social e do acesso a justiça, nas palavras de José Renato 

Nalini: 

 
Imbuir-se do espírito de juiz que se propõe a ampliar o 

ingresso das pessoas à proteção da Justiça é resultado de 

desforço meramente pessoal. É o íntimo de suas 

convicções, a cena de batalha em que se contrapõem 

argumentos propendentes à visão clássica do julgador 

passivo e neutro e a assunção de um compromisso real 

com a concretização da Justiça. ( 2000. p. 83.) 

 
Com relação ao ativismo judicial, não se pretende aqui apresentar uma solução de qual o 

limite máximo ou mínimo de atuação do Juiz, tendo em vista que o tema é de grande 

divergência, pois, tais limites passam por uma análise extrema de bom senso, ou seja, conceito 

amplamente subjetivo, mas, certo é que a atuação ativista deve manter uma relação de 

equilíbrio, uma vez que ambos os extremos são perigosos, já que uma atuação excessiva traz 

insegurança jurídica e até quem sabe a colocação do Juiz no lugar do Legislador, ou, a ausência 

de ativismo transforma o Juiz em um robô, processando as informações e aplicando sem 

interpretar e analisar as minúcias do caso concreto e, muitas vezes, não realizando a necessária 

interferência para a efetividade dos direitos e garantias fundamentais. 

Piero Calamandrei diz que “não basta que os magistrados conheçam com perfeição as 

leis tais como são escritas; seria necessário que conhecessem igualmente a sociedade em que 

essas leis devem viver” (1995. p. 183), explicando, ainda, o dilema de que vive o Magistrado: 
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O risco das causas costuma estar neste antagonismo: 

entre o juiz lógico e o juiz sensível; entre o juiz 

consequencial e o juiz precursor; entre o juiz que para 

não cometer uma injustiça está disposto a se rebelar 

contra a tirania da jurisprudência e o juiz que, para salvar 

a jurisprudência, está disposto a deixar esmagar nas 

inexoráveis engrenagens da sua lógica um homem vivo ( 

1995, p. 185). 

 
Desta forma, não encontra espaço em nossa sociedade um Juiz que meramente aplica a 

lei formal, já que é responsável pelas conseqüências de sua decisão e sua consciência o alerta 

sobre o caminho mais justo socialmente. 

Quando da aplicação da lei ao caso concreto, não poderá se afastar o juiz, nem frustar, nem 

tergiversar com o princípio fundamental que lhe impõe assegurar a igualdade – de maneira 

efetiva e não formal – com o objetivo de erradicar a pobreza e construir uma sociedade livre, 

justa e solidária. (...) O juiz já não pode ser o inflexível aplicador da letra de uma lei 

estratificada, mas alguém provido de consciência a respeito das consequências concretas de sua 

decisão. O juiz não apenas conhece da demanda, mas atua no sentido de realizar o justo 

(NALINI, 2000, p. 117). 

Este entendimento é pacífico na doutrina, já que diversos doutrinadores, além dos citados 

acima, também são uníssonos em afirmar que o papel do Juiz não se limita mais a aplicação 

restrita da lei, mas que vai além dela. Consolidando o assunto, Dalmo de Abreu Dallari diz que 

“um juiz não pode ser escravo de ninguém nem de nada, nem mesmo da lei” (1996. p. 80). 

Prosseguindo, os novos Juízes já devem ingressar com essa consciência, a de que são 

agentes de transformação por meio de suas decisões, e que necessitam de certas ações para 

afirmarem seus poderes na sociedade. Nessa linha, Nalini explica o que chama de “juiz 

rebelde”: 

 
(...) Um juiz rebelde - leia-se juiz ético - não se 

conforma com esse estado de coisas. E muitos deles já 

existem. (...) Para afirmar-se como Poder do Estado, O 

Judiciário precisa dos bons rebeldes. Aqueles que se não 

recusem a um plus. Além da produtividade na solução 

dos problemas, a formulação de soluções novas para a 

justiça. (...) É por isso que se insiste num juiz rebelde, 

revoltado, teimoso e desobediente. Rebelde com causa; 

revoltado com a justiça; teimoso em reformar o mundo; 

desobediente em relação a regras superadas, formalismos 

estéreis e preconceitos alimentados pelo arcaísmo ( 2000, 

p. 154/158). 
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Em nossa realidade, é evidente que o Poder Público, na figura em geral do Poder Executivo, 

não consegue garantir para todos os direitos e garantias constitucionais, mas, como já dito, não 

pode o Judiciário apenas se isentar disto e não fazer nada. 

Um dos meios de alteração da realidade ao alcance do Judiciário, por meio das 

decisões judiciais, é uma interpretação do caso concreto em favor da sociedade, com 

fundamento na Carta Magna, que possibilite a todos o acesso aos direitos e garantias 

fundamentais. 

Desta forma, a decisão de cumprir um papel social cabe apenas e tão somente ao 

magistrado, sendo que, ou ele assume a responsabilidade e verifica meios de buscar a solução 

mais adequada socialmente ao caso concreto, ou apenas se mantêm no mesmo lugar como mero 

aplicar da lei, descompromissado com o mundo que o cerca. 

 
Conduta social e atuação na sociedade 

 

O outro ponto a ser abordado quanto ao papel social do Juiz se trata da conduta social, 

o que inclui tanto a vida profissional quanto pessoal, pois o cargo implica também em 

responsabilidades não só no processo, mas também pelo respeito necessário da função. 

O tema vem à tona, pois, muito se fala quanto à ética e a conduta dos ocupantes de 

cargos eletivos, como os do Executivo e Legislativo, veiculado de forma amplamente na mídia 

quando qualquer ato impróprio para o cargo ocorre, mostrando a necessidade de respeito pela 

função desempenhada, cobrada pela sociedade em geral. 

Contudo, os ocupantes do Judiciário não podem estar longe deste ponto, uma vez que, 

embora não eleitos pelo povo, também devem ter respeito pelos cargos ocupados, cobrado 

também pela sociedade, implicando uma série de exigências na conduta diária da função de 

julgar e na vida pessoal. 

Além do respeito devido a todas as pessoas, sem qualquer modo de superioridade pelo 

cargo exercido, a conduta do magistrado passa por temas pessoais, como não se envolver em 

polêmicas ou fatos que sejam prejudiciais à imagem do Juiz, pois este deve dar o exemplo para a 

sociedade, incluindo também questões financeiras, familiares e a própria vestimenta. 

Neste contexto, Sidnei Beneti explica a relevância dos valores sociais na conduta do 

Juiz: 
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Mas o rol legal, longo, de deveres jurídicos do Juiz não 

esgota o rol de deveres, se considerados os valores 

exigidos do Juiz pela interação social, os quais desenham 

a figura do magistrado ideal, introjetada no senso comum 

da população, como agente político guardião das mais 

elevadas virtudes humanas. (...) O rol de deveres não 

sancionados pela lei, mas de imensa relevância para o 

Juiz e a sociedade, é sancionado pela opinião pública, 

cuja adesão auxilia fortemente o efetivar das decisões de 

Magistrados de adequada virtude, ao mesmo tempo em 

que incentiva a desobediência a comandos jurisdicionais 

provindos de Magistrados portadores de imagem de 

descrédito (1997. p. 151/152). 

 
Entre tantos critérios com relação a conduta social, em especial, o contato com a 

sociedade é fundamental para um bom juiz, já que, em geral, se tem uma ideia de um Juiz 

distante, restrito ao seu gabinete, e que por isso, possa não compreender perfeitamente a 

realidade, já que aparentemente se restringe apenas ao que é trazido aos autos. 

Dallari diz que o distanciamento do Juiz revela uma aparente superioridade quanto às 

demais pessoas, prejudicando a visão da sociedade acerca do Judiciário: 

 

 
Compreende-se que um juiz sobrecarregado de trabalho 

não tenha muita disposição para ouvir com paciência ou 

para traduzir em temos da linguagem comum as 

expressões técnicas. Mas em grande parte, essa 

dificuldade de compreensão e diálogo está ligada a uma 

atitude de superioridade em relação às pessoas comuns e 

à falta de percepção de que, muito mais do que um 

aparato formal, a magistratura bem exercida é um 

serviço relevante para o povo. Essa inconsciência de seu 

papel social influi para que o juiz fique longe do povo e, 

em última análise, prejudica a apuração da verdade e a 

realização da justiça, reduzindo a utilidade e o prestígio 

do Judiciário (1996, p. 146). 

 
Necessário, assim, quebrar este padrão, com a consciência de um papel social na 

conduta do Magistrado, que tenha respeito com toda a sociedade, independente de classes ou 

origens e que diminua a distância do Judiciário com a população, desmistificando a imagem de 

um Juiz inacessível. 
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Por fim, o Magistrado, pela relevância da função, pode ajudar a sociedade através de 

iniciativas próprias e coletivas, que auxiliam tanto no conhecimento do papel do Judiciário 

como no auxílio ao acesso à Justiça, através projetos que necessitam diretamente do apoio dos 

Juízes que podem e devem ter uma participação social efetiva, não só em seu gabinete, mas 

também fora dele. 

Nessa linha, Regis Fernandes de Oliveira diz: 

O que o juiz pode fazer é procurar participar ativamente, 

em termos políticos, para alterar sua própria realidade. 

Não mais pode ficar neutro, como pretendem os outros 

órgãos de exercício do poder. Tem que apresentar 

propostas alternativas de solução dos problemas 

brasileiros. Não pode ser apenas juiz, porque tem a 

dimensão de cidadão, inserido em determinado contexto 

histórico (1997, p. 69). 

 
O artigo “Responsabilidade social do Juiz e do Judiciário”, de Vladimir Passos de 

Freitas, fala sobre o tema: 

Na administração, poderá o Judiciário: a) levar a Justiça 

a lugares distantes ou à periferia das grandes cidades, 

através de postos avançados ou juizados itinerantes; b) 

fortalecer os Juizados Especiais e Turmas Recursais; c) 

promovera interação e integração do Judiciário na 

sociedade (p. ex., cedendo o uso de espaços públicos 

para exposições ou congressos jurídicos); d) estímulo à 

reinserção social de presos ou menores, através de 

convênios com entidades estaduais; e) promover medidas 

de apoio aos trabalhadores “terceirizados”, hoje em 

número elevado (...). Nisto tudo, óbvio que há que se ter 

equilíbrio. Não se presta o juiz para uma jurisprudência 

sentimental, dando tudo a todos. Nem tornar-se populista 

ou um pretenso “justiceiro”. Deve evitar os excessos (...) 

(Revista Consultor Jurídico, 13 set. 2009. . Acesso em: 

09 nov. 2009). 

 
Deste modo, o Juiz não é um ser comum no seu meio social, mas sim, um sujeito de 

referência, que deve assumir este compromisso, zelando, em todos os sentidos, por sua imagem, 

seja dentro ou fora dos autos, devendo, ainda, assumir sua responsabilidade social, incentivando 

por meio de projetos sociais o acesso à justiça de toda a sociedade. 
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Aspectos de um Juiz preocupado com seu papel social 
 

Reunindo todos os elementos apresentados, podem-se formular aspectos essenciais 

para um bom juiz, dizendo-se, no entanto, que não se limitam aos apresentados neste artigo e 

nem significam que sejam os mais certos, mas que, contudo, são características citadas nas mais 

diversas doutrinas sobre o tema. 

De início, entre tantos aspectos, um juiz preocupado com seu papel social com certeza 

levará em conta seu lado subjetivo, como ser humano, para entender tudo o que se passa em uma 

determinada situação fática, como fatores e origens sociais, elementos psicológicos, nos casos, 

por exemplo, de crimes, sentimentos, relevância do caso para a sociedade e suas conseqüências 

para todas as partes, entre outras características inerentes ao homem, que ajudarão em um 

julgamento mais justo, desprendido de mero formalismo objetivo na resolução dos casos 

concretos. 

Também, Sidnei Beneti aborda o tema: 

 
Vamos deixar bem claro: não se deseja o ser humano 

perfeito para Juiz. Se fosse perfeito, não seria humano e 

estaríamos a falar de outro Juiz, incumbido de outra 

Justiça. (...) Um bom Juiz não será um ser perfeito, mas 

basta que seja perfeito modelo de ser humano, com o 

feixe de virtudes a largamente ultrapassar o elenco de 

defeitos e que, na atividade jurisdicional, dedique-se com 

afinco à busca da Justiça (1997, p. 226). 

 
Prosseguindo, a busca de um bom Juiz, que entende o lado humano dos indivíduos 

passa, necessariamente, pela vocação, ou seja, em grande maioria, os que alcançam este patamar 

de compreensão são aqueles vocacionados para a Magistratura, que fazem da função não apenas 

um mero trabalho, mas um ideal de vida, que buscará ir além do esperado. 

Nalini diz que um Juiz com vocação terá a consciência voltada para a realização da 

Justiça: 
 

Poder-se-ia resumir o quadro dos demais deveres do 

juiz, afirmando-se que o verdadeiramente vocacionado é 

o juiz cuja consciência se vê continuamente chamada a 

repensar suas posturas e o seu empenho no cumprimento 

de sua missão. Juiz intranquilo, que não poderá haver 

juiz satisfeito no mundo enquanto este abrigar qualquer 

parcela de injustiça ( 2000, p. 118). 
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Desta forma, são diversos os aspectos de um bom Juiz que se preocupa com a 

sociedade, mas, em destaque, o mais humano e vocacionado terá maiores chances de visualizar 

seu papel social na sociedade, concretizando a Justiça por meio da interpretação de valores e 

princípios, e, além disso, possuindo uma reputação ilibada no âmbito de sua jurisdição. 

Assim, entende-se pela visão de um novo Juiz na sociedade moderna, que cumpre um 

papel social, que se preocupa com as demais pessoas, enfim, não é um mero aplicador de lei e 

nem um ser superior e distante, mas é um agente de mudança, seguindo modelos de Juízes que 

chegaram neste ideal, nas palavras de Vicente de Paula Ataide Junior: 

 
(...) o novo juiz é aquele que está em sintonia com a 

nova conformação social e preparado para responder, 

com eficiência e criatividade, às expectativas da 

sociedade moderna, tendo em consideração as promessas 

do direito emergente e as exigências de uma 

administração judiciária compromissada com a qualidade 

total ( 2006. p. 67). 

 
Verifica-se que o Juiz deve acompanhar as constantes transformações da sociedade, as 

quais, necessariamente, devem servir de critérios na decisão para a perfeita interpretação dos 

casos concretos, sendo isto uma das formas de se agir com função social. 

Assim, para ser um bom Juiz, voltado para o lado social, é necessário coragem e 

ousadia em enfrentar os temas sociais, assumindo também a responsabilidade pela concretização 

dos direitos e garantias previstas na Constituição, já que também integra a sociedade e a 

evolução desta também é seu interesse. 

Esta responsabilidade, acima de tudo, se torna um dever de todos os Magistrados 

como meio de se efetivar a concretização da justiça: 

 
Muitos juízes temem a responsabilidade que decorre desse novo 

papel, preferindo apegar-se a concepções formalistas e 

comportar-se como aplicadores automáticos da lei escrita, em 

seu sentido literal. É inegável que a nova exigência posta 

perante os juízes implica uma nova concepção do próprio 

Judiciário, mas, de fato, as origens históricas e a fundamentação 

sociológica e filosófica da magistratura não justificam e nunca 

justificaram o apego ao estrito formalismo. Agora, mais do que 

nunca, é indispensável que os juízes participem ativamente das 

discussões a respeito de seu papel social e procurem, com 

serenidade e coragem, indicar de que modo poderão ser mais 

úteis à realização da justiça (1996, p. 163). 
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Com isso, buscando fechar todas as lacunas do assunto, não restam mais argumentos 

que levem um Magistrado a continuar uma atuação ínfima, sem relevância social, já que seu 

poder, de tão grande, não pode se restringir ao seu próprio ego, e sabendo da realidade que o 

cerca e das mazelas sociais existentes, possuindo a capacidade de ajudar a alterar isto, ao menos 

no seu campo de atuação e jurisdição, manter-se inerte. 

 
IV- A FUNÇÃO SOCIAL DA MAGISTRATURA NA CONTEMPORANEIDADE 

 
O Estado Constitucional de Direito caracteriza-se por ser direito e limite, direito e 

garantia. Cabe ao juiz assegurar o seu reconhecimento e a sua eficácia. Deve concretizar o 

significado dos enunciados constitucionais para julgar, a partir deles, a validade ou invalidade da 

obra do legislador. Para tanto, urge que o juiz investigue a constitucionalidade da lei. Já não tem 

sentido a sua aplicação automática e asséptica. 

Não existe lei que não envolva valores. O juiz deve questionar o seu significado, bem 

como sua coerência com as normas e princípios básicos da Lei Magna. O Estado Constitucional 

de Direito permite o confronto direto entre a sentença e a Constituição. É na observância estrita 

da Constituição, assim como na sua função de garante do Estado Constitucional de Direito, que 

assenta, o fundamento da legitimação e da independência do Poder Judiciário. 

Dentro do sistema jurídico-constitucional vigente, deve a Magistratura desempenhar 

as seguintes funções básicas: solução de litígios, controle da constitucionalidade das leis, tutela 

dos direitos fundamentais e garante da preservação e desenvolvimento do Estado Constitucional 

e Democrático de Direito contemplado na Constituição de 1988. Mas para que cumpra suas 

funções a Magistratura deve ser independente e responsável. 

O Poder Judiciário brasileiro depara-se, nos últimos tempos, com o desafio da 

concretização dos direitos de cidadania. Para tamanho desafio, não há fórmula pronta. É preciso 

estar sempre disposto para essa luta. É importante não esmorecer ante a adversidade do volume 

de serviço crescente, mas recusar-se a entregar uma jurisdição de papel, alienada, sem a 

necessária e profunda reflexão sobre os valores em litígio, em que as partes sejam vistas 

somente como números. 

O juiz contemporâneo, seja porque só está vinculado à lei constitucionalmente válida, 

seja porque enfrenta freqüentemente conceitos jurídicos indeterminados, principalmente quando 

deve solucionar conflitos modernos relacionados com relações de consumo, com o meio 

ambiente, interesses difusos etc., é integrante do centro de produção normativa, logo, é um juiz 

politizado (o que não se confunde com politização partidária). 

O Juiz, no nosso sistema judicial, sem extrapolar o marco jurídico-constitucional, 

pode e deve desempenhar sua tarefa de dirimir litígios de modo socialmente mais justo 

cumprindo papel inteiramente distinto do juiz legalista-positivista, criado pela Revolução 

Francesa para ser la bouche de la loi. 

O Judiciário, nos tempos atuais não pode se propor a exercer função apenas jurídica, 

técnica, secundária, mas deve exercer papel ativo, inovador da ordem jurídica e social, visto que 
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é chamado a contribuir para a efetivação dos direitos sociais, procurando dar-lhes sua real 

densidade e concretude. 

O desafio do juiz contemporâneo está em julgar com justiça, eis que ele deve valer-se 

dos princípios jurídicos num balanceamento dos interesses em conflito, observando sempre os 

fins sociais da lei e as exigências do bem comum na fundamentação de suas decisões. É 

indispensável que o magistrado tenha prudência, pois ao aplicar a lei em cada caso, ele 

interpreta o fenômeno jurídico. 

A interpretação e aplicação possuem um conteúdo eminentemente prático da 

experiência humana, vez que se espera uma decisão não apenas jurídica, mas também de 

conteúdo social. Afinal, muda a sociedade, a forma de pensar o Estado, surgem novas 

tecnologias, a globalização econômica passa a ser uma realidade; tudo isso conduz à emergência 

de novos direitos que merecem a sua proteção. 

O juiz deve estar atento às transformações do mundo moderno, porque, ao aplicar o 

Direito, não pode desconhecer os aspectos sociais, políticos e econômicos dos fatos que lhe são 

submetidos. Cabe ao juiz exercer a atividade recriadora do Direito através do processo 

hermenêutico, bem como adaptar as regras jurídicas às novas e constantes condições da 

realidade social e, com responsabilidade, deve buscar soluções justas para os conflitos, sempre 

com a observância dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

Finalmente, temos que a prestação jurisdicional deve ser exercida como instrumento 

de pacificação social e afirmação da cidadania, o que é facilmente verificado quando da 

ocorrência de sua aplicação célere e justa, consubstanciando-se, dessa forma, como um poderoso 

instrumento a serviço da população. Esta sim, é a razão primordial da existência do Poder 

Judiciário. Esse é o papel social que, historicamente, lhe é reservado. 

 
V - CONCLUSÃO 

Em nosso país, grande parte da população não possui condições nem meios de um 

acesso à justiça digno e de qualidade, já que, muitas vezes, possuem uma imagem do Judiciário 

como algo distante, inacessível, destinado apenas aos mais favorecidos, ou até mesmo injusto, 

tendo em vista a burocracia e morosidade de seus órgãos que não prestam com eficiência a 

tutela requerida. 

Neste mundo de concepções, está o Magistrado, representante do Estado, lotado de 

processos, dos mais diversos assuntos, problemas privados, públicos, sociais, todos no aguardo 

de sua decisão. Sendo muitas as demandas ou não, difíceis ou fáceis, simples ou complexas, 

certo é que o Juiz será obrigado a decidir, sempre com vistas na justiça. 

Embora o termo justiça seja de ampla subjetividade, parâmetros nos permitem dizer o 

significado do termo, os quais estão, em grande parte, previstos na Constituição Federal de 

1988, quando estabelece direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, além de princípios, 

como a dignidade da pessoa humana, que norteiam todo ordenamento jurídico de nosso país. 
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Realizar a ponte entre a realidade social e os direitos previstos na Constituição é um 

dever do Magistrado, que não pode se afastar desta imensa responsabilidade. Este compromisso 

será realizado por concepção própria do Juiz, que aceitará ou não seu papel. 

Poderá ele, se manter como mero aplicar da lei, encaixando a norma no caso prático 

literalmente, ou efetivar a Constituição, interpretando as situações e decidir em prol da 

sociedade, mesmo que a lei infraconstitucional seja contraditória ou mesmo a norma 

programática constitucional ainda não tenha se efetivado. 

A concepção de um novo Juiz passa pelo entendimento de que não se trata ele de um 

mero funcionário público, o qual lhe é dada à função de julgar, mas sim, que entenda a 

relevância do cargo como uma das pessoas com poder para alterar a realidade, mesmo que um 

pouco, o que já será de grande importância. 

Isto leva ao entendimento de que, não apenas deve lembrar do seu cargo quando julga, 

mas que a ele se implicam diversas outros encargos na sua conduta social, já que toda a 

sociedade o observa constantemente, e se espera dele um exemplo além do padrão médio. 

No Brasil, onde tantos casos de corrupção diminuem a confiança da população nos 

órgãos públicos, necessita-se de pessoas que sejam exemplos, que possam quebrar preconceitos 

com relação aos sujeitos do Estado, através de uma conduta digna de ser seguida. O Juiz pode 

ser este sujeito, onde, no âmbito de sua jurisdição, seja respeitado por todos e que inspire a 

crença no julgamento justo e imparcial do Judiciário. 

Além disso, por meio de seus conhecimentos e influência, pode ele cumprir uma 

responsabilidade social, indo além do dever de julgar, criando, desenvolvendo e participando de 

projetos que ensinem e auxiliem a população. 

Assim, este é o papel social do Juiz, que tem um compromisso com a sociedade, 

seguindo como rumo em suas decisões os preceitos definidos na Constituição, visando o bem 

social, e que, além disso, seja um exemplo em seu meio, tanto dentro, como fora dos autos. 
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APONTAMENTOS SOBRE ADOÇÃO 

 
Resumo: Adotar em sentido universal, não somente em terras brasileiras ou portuguesas, é 

muito mais do que um simples ato de caridade, significa aceitar um estranho na qualidade de 

filho, amando-o e criando-o como se fosse seu filho biológico. Antigamente a finalidade da 

adoção era conferir filhos àqueles que estavam impossibilitados de tê-los por natureza, hoje, 

com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o interesse maior a ser resguardado é o 

da criança e do adolescente. A função da adoção, atualmente não é a de dar uma criança a uma 

família, mas uma família para uma criança, assegurando-lhe saúde, educação, afeto, enfim, uma 

vida digna. 

 
Palavras-chave: Adoção, criança, adolescente, família, Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
1. Introdução 

Esse tema procurará mostrar a importância que tem a adoção em um sentido 

universal, na vida das pessoas, descortinando a possibilidade de todos terem uma família. 

O instituto da adoção é uma modalidade artificial de filiação pela qual aceita-se 

como filho, de forma voluntária e legal, um estranho no seio familiar, pelo vínculo sócio-afetivo 

e não biológico. Na maioria das vezes, é utilizado como meio para pessoas incapazes de terem 

filhos biológicos poderem desempenhar o papel da maternidade e paternidade, constituindo-se a 

adoção, além de tudo, um ato de amor e coragem. 

O estudo em questão, portanto, torna-se de suma relevância não só para a 

comunidade jurídica brasileira ou portuguesa, mas para toda a sociedade, tendo em vista que 

buscará esclarecer alguns dogmas sobre o assunto e desmistificar questões já superadas em 

relação a adoção. 

 
2. Evolução Histórica 

Anteriormente ao Código Civil brasileiro de 1916, o instituto da adoção não vinha 

sistematizado, havendo várias possibilidades de adoção permitidas. O Código Civil de 2002 

começou a disciplinar de forma ordenada o instituto da adoção, isto é, como instituição 

destinada a dar filhos, ficticiamente, àqueles a quem a natureza os tinha negado. 

A partir da Lei n. 3.133/57, adoção a ser um meio para melhorar as condições de 

vida do adotado. Essa lei alterou a de 1916, fazendo com que fosse possível que um maior 

número de pessoas fizessem a experiência da adoção, proporcionando ao adotado melhores 

condições, materiais e morais. 

Foi a Constituição Federal, que equiparou, para quaisquer efeitos os filhos de 

qualquer natureza, inclusive os adotivos. 

O Código de Menores substituiu a legitimação adotiva pela adoção plena, esta 

aproximadamente com as mesmas características daquela. 
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Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069, de 13 

de julho de 1990, todas as adoções passaram-se a se chamar adoção plena. 

O ECA, em seu artigo 41, atribui ao adotado o status de filho, e assim dispõe: 

 
“A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os 

mesmos direito e deveres, inclusive sucessórios, 

desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, 

salvo os impedimentos matrimoniais”. O procedimento é 

sempre judicial, vedada a iniciativa por procuração’. 

 

 
A evolução desse instituto tem-se direcionado basicamente a atender os interesses do 

adotado, servindo como meio de solucionar ou amenizar o problema de crianças órfãos e 

abandonados, as quais vivem nas ruas ou em más condições de sobrevivência. 

 
3. Conceito 

Adotar é muito mais do que criar e educar uma criança que não possui o mesmo 

sangue, ou a mesma carga genética, é antes de tudo uma questão de valores, uma filosofia de 

vida. A adoção é uma questão de consciência, responsabilidade e comprometimento com o 

próximo. É o ato legal e definitivo de tornar filho, alguém que foi concebido por outras pessoas. 

É o ato jurídico, que tem por finalidade criar entre duas pessoas relações jurídicas idênticas às 

que resultam de uma filiação de sangue. 

A adoção prevista no ECA, em seu artigo 39 e seguintes, tem por principal objetivo, 

agregar de forma total o adotado à família do adotante e, como consequência, ocorre o 

afastamento em definitivo da família de sangue, de maneira irrevogável. Com isso, depois de 

findos os requisitos exigidos no Estatuto, o ingresso na família do adotante é completo. A partir 

daí, a preocupação do adotante é fazer com que a criança ou o adolescente esqueça por completo 

a sua condição de estranho e passe a ser tido como filho legítimo, detendo todas as condições 

para se sentir amado e protegido na nova família. 

O conceito mais utilizado pelos juristas brasileiros Washington de Barros Monteiro, 

2014, Maria Helena Diniz, 2014 e Carlos Roberto Gonçalves, 2014, sobre o instituto adoção 

está transcrito abaixo: 

“Ato jurídico solene e irrevogável pelo qual, observados 

os requisitos legais, alguém, mediante intervenção 

judicial, estabelece, independentemente de qualquer 

relação de parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo 

fictício de filiação, trazendo para sua família, na 

condição de filho, pessoa, maior ou menor, que 

geralmente, lhe é estranha. Dá origem portanto, a uma 

relação jurídica de parentesco civil entre adotante e 
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adotado e entre os parentes daquele com o adotado. É 

uma ficção legal que possibilita que se constitua entre o 

adotante e o adotado um laço de parentesco de 1º grau 

em linha reta”. 

 
O conceito utilizado por Fábio Ulhoa Coelho, (2014,79), tem caráter mais técnico: “A 

adoção é um processo judicial que importa a substituição da filiação de uma pessoa (adotado), 

tornando-lhe filha de outro homem, mulher ou casal (adotantes)”. 

Nos dizeres de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho,(2014,56) têm-se 

uma conceituação mais enfática sobre o referido instituto:] 

 
“[...] grande passo uma sociedade dá quando verifica que 

a relação paterno-filial é muito mais profunda do que o 

vínculo de sangue ou a mera marca genética. Com isso, 

não estamos menoscabando (rebaixando) a paternidade 

ou a maternidade biológica, não é isso. O fato é que, ser 

pai ou mãe não é simplesmente gerar, procriar, mas sim, 

indiscutivelmente, criar, cuidar, dedicar amor”. 

 
Com estes conceitos elencados agora passo a formular a seguinte ideia: 

Trata-se de um ato jurídico (é o ato realizado por agentes), solenes (pois há forma 

específica para que se concretize) e irrevogável, mediante intervenção judicial (ou seja através 

da jurisdição do Estado), na qual a pretensão entre os interessados na adoção (adotantes) em 

relação ao adotado, respeitados os requisitos legais fixados por leis infraconstitucionais e pela 

Constituição, ressalta-se que os adotados podem ser menores (o ECA recepciona o tratamento) e 

os maiores (tratados pelo CC). 

O dispositivo, § 5º da Constituição sobre adoção está expresso no art. 227, § 5º da 

Constituição: 

“Art.227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

coloca-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. 

 
§5º. A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá 

casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.” 
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Em face da relatividade dos direitos e garantias fundamentais e aplicando-se os 

princípios da convivência das liberdades públicas e da concordância das normas constitucionais, 

não se pode deixar de observar o disposto no texto constitucional, sobre o princípio da 

paternidade responsável (CF, art 226, §7º). 

“Art.226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF) e da 

paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer 

forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.” 

O principio da dignidade da pessoa humana foi definido pela República como valor 

Supremo, o que no âmbito da ponderação de bens ou valores, o princípio estudado, justifica, ou 

até mesmo exige, a restrição de outros bens constitucionalmente protegidos (nota-se a suma 

importância de tal princípio no direito brasileiro). Os princípios da paternidade responsável e 

planejamento familiar este último com a promulgação da Lei nº 9.263/96, que regula o §7º do 

art. 226, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidade e dá outras providências. 

Verificou-se com a evolução do instituto da adoção, a suma importância na sociedade. 

Trata-se de um instituto filantrópico, segundo o dicionário Michaelis (2014,90) : 

 
1. Inspirado pela filantropia. 2. Relativo à filantropia. 3. 

Que dispensa ou recebe ajuda de fundos reservados para 

fins humanitários.). de caráter humanitário, pois, pela 

adoção são socorrido os menores desamparados. Papel 

diferente do passado, quando a adoção tinha caráter 

substitutivo, na qual sua principal função era satisfazer 

os anseios pessoais e sociais, das pessoas que não 

podiam ter filhos. 

 
Com a devida Vênia aos autores, tomo o conceito de instituto filantrópico, como um 

equívoco e substituo por “uma espécie de filantropia” (segundo o dicionário Michaelis: 1. Amor 

à humanidade. 2. Caridade), mais se assemelha a um ato de amor do que um ato para fins 

humanitários. 

Servindo-me da lição do jurista Alexandre de Moraes, (2013,49): 

A adoção incrementa os mais nobres sentimentos de 

generosidade e beneficência, o qual se toma por fundamento e 

deve ser estimulados pelo interesse social, que tem como 

princípio norteador o melhor interesse da criança. Tem-se como 

objetivo colocar dentro do seio familiar adequado menor que se 

encontra em situação familiar de risco ou mesmo sem pais, é a 

essência desse princípio. Além disso, tanto na adoção de 

maiores quanto na de menores, tem-se em vista estreitar laços 

afetivos, dando a esses elos efeitos jurídicos. 
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Com o advento da Constituição de 1988, não há distinção entre filhos biológicos e 

adotivos, conforme art. 226, §5. 

A adoção só será deferida se apresentar efetivo benefício para o adotando, é ela, 

efetivamente, instituto de proteção do adotado (ECA, art. 43). Essa preocupação condiz com o 

princípio do melhor interesse do menor. Os tribunais tem decidido pelo princípio do melhor 

interesse do menor ou melhor interesse da criança. 

 
4. Natureza Jurídica 

A maioria dos autores nacionais e estrangeiros refere-se à adoção como sendo de 

natureza contratual. 

Outros acham que a ideia de contrato deve ser afastada porque as relações 

contratuais são fundamentalmente de conteúdo econômico, ao passo que o vínculo que a adoção 

estabelece é essencialmente espiritual e moral. 

Em última hipótese, o instituto da adoção é de ordem pública, onde cada caso 

particular dependerá única, pura e exclusivamente de um ato jurídico individual, onde 

prevalecerá a vontade das partes, entre um acordo gerado entre as mesmas (adotantes e 

adotado), em uma situação jurídica permanente, do qual surgirão direitos e deveres para ambos. 

Qualquer modificação na negocialidade da declaração de consentimento entre a 

vontade das partes poderá ser atingida, não afetando de forma alguma o sujeito que a emitiu 

(adotante ou adotado), pois, a adoção só se evidencia no seu ato constitutivo, e, nenhum fato 

preexistente a esta situação jurídica, prejudicaria juridicamente alguma das partes pelo fato de 

ainda neste momento não se tratar de coisa juridicamente válida, pois o ato da adoção ainda não 

se efetivou. 

A adoção exige de ambas partes um acordo de vontade, não se concretiza por 

vontade unilateral. 

Mas, a adoção é muito mais que um acordo de vontades, sendo que o mais 

importante nesse instituto será a relação socioafetiva entre adotante e adotado, para que os 

mesmos constituam uma verdadeira família. 

 
5. Requisitos objetivos e subjetivos da adoção 

Para o cumprimento da adoção, foram estabelecidos requisitos, de ordem objetiva e 

outros de ordem subjetiva. 

Todas as pessoas maiores de dezoito anos, independentemente do estado civil, têm 

capacidade e legitimação para adotar. Para ser promovida a adoção por casal, basta que um deles 

tenha completado a idade mínima, devendo, porém, ser também demonstrada a estabilidade da 

família. 

A diferença de idade entre adotante e adotado, que a regra é de que esta seja de 16 

anos, bastando que um dos requerentes preencha o requisito. 
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O CC/02 determina, em seu artigo 1.622, caput, afirmando que ninguém pode ser 

adotado por duas pessoas, salvo se forem marido e mulher ou viverem em união estável. 

A adoção é um ato pessoal do adotante, sendo que a lei veda a adoção por 

procuração. 

Entre os requisitos da adoção, está o estágio de convivência, consiste num período 

fixado pelo juiz para a aferição da adaptação do adotando ao novo lar, podendo ser dispensado 

se o adotando não tiver mais de um ano de idade ou se o tempo de convivência com os adotantes 

já for suficiente para a avaliação. Este será promovido obrigatoriamente se o adotando tiver mais 

de um ano de vida e tem o condão de tornar a adoção mais completa. 

A finalidade do estágio de convivência é comprovar a compatibilidade entre as 

partes e a probabilidade de um futuro sucesso da adoção. 

Na adoção por estrangeiro, a prova do estágio de convivência é indispensável. Nesse 

caso exige-se que o estágio de convivência ocorra no mínimo por quinze dias para criança até 

dois anos de idade e de, no mínimo, trinta dias para criança de mais dessa idade. 

Outro requisito para a adoção diz respeito à concordância por parte do adotado, de 

seus pais ou representante legal. Entretanto, o consentimento do adotado somente é requerido e 

aceito se ele contar com mais de doze anos. O consentimento dos pais é sempre reclamado, a 

não ser que eles tenham sido destituídos do poder familiar ou se seus pais forem desconhecidos 

(CC/ 02, artigo 1.621, § 1°; artigo 45, § 1°, ECA). 

Outra novidade trazida pelo ECA e também contemplada pelo CC/02, é a 

possibilidade de se deferir adoção ao morto, chamada de adoção póstuma, conforme Roberto 

Lisboa, (2012,23) “ É necessário que o falecido tenha manifestado expressamente, em juízo, a 

vontade de adotar, e que o processo de adoção esteja em curso no momento do óbito.” . 

A adoção deverá ser assistida pelo poder público, independente da idade do 

adotando (artigo 1623 do CC/02), sendo que se constitui por sentença judicial e somente poderá 

ser anulada, no caso de ofensa às prescrições legais. 
 

 

 
envolvidos. 

6. Efeitos de ordem pessoal e patrimonial da adoção 

O instituto da adoção produz efeitos de ordem pessoal e patrimonial a todos os 

 
Virgilio Antonio de Carvalho (2014, 347, ) classifica os efeitos da seguinte forma: 

“os de ordem pessoal dizem respeito ao parentesco, ao poder familiar e ao nome; os de ordem 

patrimonial concernem aos alimentos e ao direito sucessório”. 

Os principais efeitos são: 

a) Rompimento do vínculo de parentesco com a família de origem; b) 

Estabelecimento de laços de parentesco civil; c) Transferência definitiva e de pleno direito do 

poder familiar para o adotante; d) Liberdade razoável em relação à formação do nome 

patronímico do adotado; e) Possibilidade de promoção da interdição e inabilitação do pai ou 

mãe adotiva pelo adotado ou vice-versa. 
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Os efeitos de ordem patrimonial se referem aos alimentos e ao direito sucessório. 

As relações sucessórias que prendiam o adotado aos pais de origem e as obrigações alimentícias 

decorrentes do parentesco natural não mais subsidiarão. Estes estabelecem os mesmos direitos e 

deveres dos parentes consangüíneos, já que o adotando também é equiparado a filho em todas as 

circunstâncias. 

Dentre os efeitos jurídicos patrimoniais produzidos pela adoção temos: 

 
a) Direito do adotante de administração e usufruto dos bens do adotado menor; 

b) Obrigação do adotante de sustentar o adotado enquanto durar o poder familiar; 

c) Dever do adotante de prestar alimentos ao adotado; 

d) Direito à indenização do filho adotivo por acidente de trabalho do adotante; 

e) Responsabilidade civil do adotante pelos atos cometidos pelo adotado menor de idade; 

f) Direito sucessório do adotado; 

g) Reciprocidade nos efeitos sucessórios; 

h) Filho adotivo não está compreendido na exceção do Código Civil; 

i) Rompimento de testamento se sobreviver filho adotivo; 

j) Direito do adotado de recolher bens deixados pelo fiduciário; 

l) Superveniência de filho adotivo pode revogar doações feitas pelo adotante; 

m) Possibilidade de o adotado propor ação de investigação de paternidade, para obter o 

reconhecimento de sua verdadeira filiação; 

 
7. Direito à convivência familiar e comunitária: a família substituta 

A criança e o adolescente possuem como direito fundamental o de possuir uma 

família. Seja ela natural, seja ela substituta, quando não é possível a sua convivência com a 

família natural. A família substituta deve proteger à criança ou ao adolescente. 

A família quer de direito, quer de fato, não deixa de ser realmente o lugar ideal para 

a criação e educação da criança ou adolescente, pois será justamente em companhia de seus pais 

e demais membros que eles terão condições de um melhor desenvolvimento. Os pais são os 

maiores responsáveis pela formação e proteção do filho. 

A família sempre foi e continua sendo à base da sociedade. Pois é através dela que 

vem a educação dos seus filhos e filhas. O Estado através do instituto da adoção busca assegurar 

ao adotando a existência de um núcleo familiar que é a célula da Sociedade, pois é através do 

aprendizado, da convivência em família que esse indivíduo vai se identificar dentro da sua 

comunidade. Mesmo que nos dias atuais o conceito de família seja amplo, pois há várias formas 

de duas pessoas se unirem e constituir uma família, todos sabemos que a mesma sempre será o 

elo de identificação entre o indivíduo e a sociedade a que pertence. 

A adoção visa, essencialmente, a proteção integral da criança e do adolescente, por 

isso, entre o pedido impetrado pelos adotantes e a homologação da sentença deve ocorrer o 

convencimento do juiz. Deve ser verificada a capacidade intelectual, afetiva e emocional dos 

adotantes para se avaliar as possibilidades reais do adotando encontrar, no novo lar, o equilíbrio 
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e a normalidade familiar de que ele tanto carece. Todo esse estudo visa minimizar a margem de 

erro na colocação de uma criança ou adolescente numa família substituta equivocada. Procura-se 

deixar bem claro para o adotante sobre as suas obrigações e responsabilidades, assim como 

informá-lo sobre os efeitos que esse ato gerará e principalmente que não se trata de uma “boa 

ação”, mas de uma responsabilidade consciente para toda a vida de ambos: pais e filho. 

Depois de aprovado pelo juiz, estes estarão em condições de adotar. Formalizada a 

adoção, não mais poderá o adotante desistir e simplesmente devolver a criança. “A adoção é um 

caminho sem volta, por isso exige muita reflexão e maturidade.” De acordo com o ECA, a 

adoção é irrevogável, sendo necessário para a produção de seus efeitos que a mesma seja 

processada e autorizada pela via judicial. 

 
8. A função social da adoção 

Esse instituto tem caráter humanitário. Quem busca na adoção uma forma de 

preencher o vazio e a solidão, ou compensar a sua esterilidade ou a do cônjuge, ou até uma 

companhia para o outro filho, ou está com compaixão da criança abandonada, ou quer dar 

continuidade aos negócios da família, e esta pessoa está totalmente equivocada quanto aos 

verdadeiros sentidos da adoção. 

A adoção trata-se também de um interesse público, pois tem o objetivo de 

proporcionar à criança uma infância melhor, dando a mesma um lar e a assistência necessária 

para o seu crescimento e desenvolvimento. Objetiva também uma criação com amor, carinho, 

como se fosse filho de sangue daquela família e que a partir do momento da concretização do 

ato, passou realmente a ser sua família. 

A função social da adoção tem por objetivo a constituição de um lar para o adotado, 

além de possibilitar ao julgador decidir sobre a oportunidade e conveniência para o deferimento 

pedido de adoção. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, onde está regulado o instituto da adoção, 

possui um caráter social e visa proteger e criança e o Adolescente para assegurar-lhes os direitos 

fundamentais presentes na Constituição Federal, referentes à pessoa humana, à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade a e à convivência familiar e comunitária. Na adoção a pessoa adotada pode 

gozar do estado de filho, com os mesmos direitos do filho consanguíneo, pois através deste 

processo, o mesmo é inserido no ambiente familiar, a ele é dado um lar, amor, carinho, 

afetividade, independente do vínculo biológico. 

Adotar significa proporcionar a criança tudo que ela precisa para sobreviver, além de 

muito amor e carinho. Não se trata de proporcionar a esta criança apenas o preenchimento das 

necessidades materiais, pois isto se configura apenas assistencialismo, adotar é muito mais que 

isso. É a entrega total por parte dos adotantes. 

Não existe adoção sem amor. Adotar representa trazer para a sua família um ente 

que será seu. Que será educado como membro da sociedade, pois um dia este filho também virá 

a constituir uma família, dando a ela o mesmo amor e educação com que foi criado. 
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Efeitos sucessórios 

Para efeitos sucessórios, os filhos adotivos equiparam-se aos filhos consanguíneos 

(ECA, art.41). A existência de filho adotivo arreda da sucessão todos os demais herdeiros do 

adotante. 

Com a devida Vênia, o termo utilizado pelo jurista é equivocado pois seu significado 

segundo o dicionário Michaelis: 1 Afastar, desviar. O que ocorre não é o afastamento dos 

demais herdeiros da herança e sim a partilha, dando a cada um o que é seu por direito. 

Conforme já citado o artigo 227, §6º, da Carta Magna assegurou a todos os filhos os 

mesmos direitos, eliminando qualquer diferenciação entre filhos consanguíneos e adotivos. 

 
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. (Redação 

dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

 
§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 

filiação.” 

 
9. Socioafetividade como condição de vínculo adotivo 

A filiação sócio-afetiva nada mais é que o relacionamento entre adotante e adotado. 

Assemelha-se a relação dos pais (pai e mãe) com seu filho, sob o ponto de vista das relações 

sociais e emocionais. Antonio Chaves (2015, 160) diz que “se um homem, mesmo sabendo não 

ser o genitor de criança ou adolescente, trata-o como se fosse seu filho, torna-se pai dele. Do 

mesmo modo, a mulher se torna mãe daquele de quem cuida como filho durante algum tempo.” 

A socioafetividade tem sido vista e acolhida na jurisprudência brasileira, com o 

objetivo de impedir que o homem, depois de já ter assumido a condição de pai por algum tempo, 

por razões que não dizem respeito com a sua relação com o filho, pretenda se exonerar da sua 

responsabilidade patrimonial. 

A filiação socioafetiva é fruto do ideal da paternidade e da maternidade responsável, 

hasteando o véu impenetrável que encobre as relações sociais, regozijando-se com o nascimento 

emocional e espiritual do filho, conectando a família pelo cordão umbilical do amor, do afeto, 

do desvelo, da solidariedade, subscrevendo a declaração do estado de filho afetivo. 
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Pais são aqueles que amam e dedicam sua vida aos filhos e dão a eles afeto, atenção, 

conforto, carinho, enfim, um porto seguro, cujo vínculo nem a lei e nem o sangue garantem. É 

dizer, no fundamento do estado de filho afetivo que é possível encontrar a genuína paternidade, 

que reside antes no serviço e no amor do que na procriação. 

No instituto da adoção, o fator afetividade está intimamente ligado a filiação, pois a 

intensidade das relações que unem pais e filhos, independente da origem genética. 

A finalidade da família é a concretização e a fundação do amor e dos interesses 

afetivos entre seus membros, pois o afeto, não é fruto somente de origem biológica, mas sim é 

fruto também de um processo de adoção. 

Difícil é imaginar uma família onde não exista afeto. Se ele, não existe família, pois 

configura apenas uma reunião de pessoas em uma comunidade, onde uma pessoa é estranha a 

outra. É pelo afeto que pais e filhos se entregam, trata-se de um sentimento intenso que une cada 

dia mais os membros desta família. 

 
10. Cadastro de habilitação: vantagem ou entrave à adoção 

Para regular essa matéria, foi inserida na Lei n. 8.069/90, o artigo 50 que diz: “A 

autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e 

adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção”. Para 

o deferimento da inscrição deverão se manifestar os técnicos do Juizado e o Ministério Público, 

conforme dispõe o §1° e § 2° do mesmo artigo. 

Os casais ou pretendentes solteiros, que pretendem adotar devem se dirigir ao Fórum 

Cível da comarca onde residirem e lá iniciarem o processo de habilitação para adoção. Nas 

palavras de  Arnaldo Rizzardo (2015,150) 

 
A habilitação para adotar é o resultado de um processo pelo qual 

os pretendentes são exaustivamente avaliados, psicológica e 

socialmente. Essas avaliações acontecem por meio de 

entrevistas psicosociais, das quais resultam laudos de ordem 

psicológica e econômico-social, e também da exibição de 

documentos (atestados de antecedentes cíveis, criminais e de 

saúde, comprovantes de renda e de residência etc - cada 

comarca possui um rol próprio dos documentos exigidos para a 

instrução da habilitação), a fim de que sejam considerados 

capazes (ou não) de adotar e criar, de forma satisfatória, uma 

criança ou um adolescente, bem como para que o casal ou 

pretendente realizar a tarefa de exercer a paternidade ou 

maternidade possa determinar as características ("perfil" - sexo, 

idade, cor dos cabelos, cor dos olhos, antecedentes patológicos 

etc) da criança e/ou adolescente que pretende adotar. 

 
Esse registro ou cadastramento poderá abranger as crianças e adolescentes 

institucionalizados e aqueles em situação de risco pessoal atendidos pelo serviço técnico do 
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Juizado da Infância e da Juventude, que estão aptos a ser inseridos num contexto familiar 

alternativo. 

Construir um banco de dados, com o cadastramento de crianças e adolescentes, 

facilitará a busca de pessoas interessadas em adotar, trata-se de uma necessidade das comarcas 

do interior do Estado. Com o funcionamento deste sistema, os adotantes de todas as partes 

poderão ter a oportunidade e a facilidade de encontrar a criança ou adolescente que pretendem 

adotar, pois nesse cadastro deverá conter todos os dados pessoais da criança, assim como 

elementos que constituem a vida social e afetiva da criança ou adolescente. 

O CNJ (Conselho Nacional do Ministério Público) já aprovou o projeto de criação 

de um cadastro nacional de adoção, para que os processos se tornem mais eficazes e para 

facilitar a procura pela criança desejada. Isso será viabilizado por meio de um sistema 

informatizado que unificará todas as comarcas do país, onde os próprios juízes serão 

responsabilizados pelas informações. 

Sem dúvida isso representa um avanço na viabilização do processo de adoção, pois 

permitirá uma interação nacional na concretização do processo de adoção, o que representa para 

um país, como o Brasil, oportunidades para tantas crianças e adolescentes que permanecem a 

margem do processo social. Além disso, significa a realização do exercício da maternidade e 

paternidade buscada por tantas pessoas que, não podem ou não desejam gerar seus filhos. 

 
11. Conclusão 

Vive-se num mundo em constante transformação, onde a cultura das pessoas é 

deficiente e o preconceito ainda existe. A adoção é um exemplo transparente disso. Adotar um 

filho é sempre um ato de coragem, afinal é preciso enfrentar o desejo da família em ter consigo 

alguém que não carregue suas características genéticas, o preconceito da sociedade em relação 

às crianças abandonadas, e, principalmente, um medo irracional que muitas vezes se sente de 

não tratar como filhos crianças que não sabemos a origem. Para quem quer adotar existe uma 

burocracia imensa. 

 
O processo de adoção já foi muito lento e demorado, tanto na legislação brasileira, 

quanto na portuguesa, mas hoje com as leis especificas, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

com o pleno funcionamento do Juizado da Criança e da Juventude, entre outras organizações, 

tudo ficou mais simples e mais rápido, . 
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“O nosso comprometimento é o que transforma 

a promessa dita em realidade” 
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