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APRESENTAÇÃO

Entre os dias 11 e 13 de setembro de 2019, foi realizado o VI Congresso de Novos Direitos e Direitos da 
Personalidade e o V Congresso Internacional de Direitos da Personalidade, eventos promovidos pelo Mestrado 
em Ciências Jurídicas e pelo Curso de graduação em Direito da Unicesumar.

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas do Centro Universitário de Maringá (UniCesumar) 
é um programa credenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, em 
nível de mestrado (desde 2005) e doutorado. Possui duas linhas, em torno da área de concentração Direitos da 
Personalidade, tratando na linha 1 sobre os Direitos da personalidade e seu alcance na contemporaneidade e a 
linha 2 que discute os Instrumentos de efetivação dos direitos da personalidade. 

Os professores Dr. Antonio Lorenzoni Neto, Dr.ª Daniela Menengoti Ribeiro e Ma. Simone Fogliato 
Flores, coordenaram as atividades do Grupo de Trabalho intitulado “As crises no mundo e os impactos nos 
direitos da personalidade”, que resultou nessa obra. Os participantes do Grupo são discentes de graduação e 
pós-graduações stricto sensu da própria Unicesumar e de outras instituições de ensino do sul e sudeste do Brasil.

A etimologia do vocábulo “crise” vem latim crisis, “momento decisivo”, decalque do grego krísis, “ação 
ou faculdade de distinguir, decisão”. Porém, há uma versão chinês de que “crise” weiji, seria um ideograma 
formado pela junção de dois outros – um negativo, “perigo” (wei), e um positivo, “oportunidade, ocasião 
propícia” (ji).

Os 9 artigos expostos e debatidos pelos autores nesse Grupo de Trabalho, versam, assim, sobre temas 
que refletem esse momento de decisão, ou que demonstram os dois lados das crises – o negativo e o positivo –, 
tendo como objeto central de investigação, os direitos da personalidade.

As reflexões propostas nos artigos perpassam os seguintes temas: crimes humanitários em Ruanda, 
segurança alimentar, acesso à informação, meio ambiente, alimentos transgênicos, desenvolvimento sustentável, 
energia renovável, abandono afetivo, direitos trabalhistas, inconstitucionalidade de penhora, identidade digital, 
dentre outros.

Parabeniza-se os autores Andryelle Vanessa Camilo, Antonio Lorenzoni Neto, Bruno Alexandre Elias, 
Daniela Menengoti Gonçalves Ribeiro, Giuliano Bataielo, Igor Vinícius da Silva Azevedo, Josyane Mansano, 
Letícia Ferrarin Viana, Ligia Maria Lario Fructuozo, Matheus Cristiano Rossi, Natielli Diniz da Silva, Patrícia 
dos Santos Conde e Simone Fogliato Flores, bem como os organizadores da obra e dos eventos pela rica 
experiência acadêmica, com debates produtivos e bem-sucedidas trocas de conhecimentos.

Por fim, reitero o agradecimento em participar da apresentação desta obra e desejo a todos uma excelente 
leitura.

Marília, São Paulo, 10 julho de 2020

Dr. Valter Moura do Carmo
Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade de Marília - UNIMAR.
Diretor de relações institucionais do CONPEDI.
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PERSONALIDADE

THE UN OMISSION AND THE INTERNATIONAL COMMUNITY IN THE RWANDA GENOCIDE AND ITS 
IMPACTS ON THE RIGHTS OF PERSONALITY

 Ligia Maria Lario Fructuozo
Mestranda em Ciências Jurídicas no Centro Universitário de Maringá-PR (UniCesumar); Especialista em Direito Penal e Direito 
Processual Penal pelo Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente-SP; Professora e Supervisora de 

Prática Jurídica na mesma Instituição. E-mail: ligiamaria13@hotmail.com.
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RESUMO

O genocídio ocorrido em 1994 em Ruanda, 
deixou um saldo de mais de um milhão de pessoas 
mortas em cem dias e, representa uma das maiores 
catástrofes humanas em termos de conflito. Neste 
contexto, a presente pesquisa tem o intuito de 
explanar que mesmo com fortes indícios anunciados, 
a Organização das Nações Unidas, bem como toda 
comunidade internacional não tomou nenhuma 
medida para prevenir e intervir no genocídio. Para 
tanto será utilizado o método analítico dedutivo, 
para elucidar que a ONU, além de obrigação, tinha 
condições de intervir em Ruanda e não o fez, o que 
gerou consequências terríveis e inimagináveis para a 
humanidade.

PALAVRAS–CHAVE

Ruanda. Genocídio. Omissão. Organização das Nações Unidas. 

Direitos da Personalidade.

ABSTRACT

The 1994 genocide in Rwanda left more than 
1 million people dead in 100 days and represents one 

of the biggest human disasters in terms of conflict. In 
this context, this research aims to explain that even with 
strong indications announced, the United Nations, as 
well as the entire international community has not taken 
any measures to prevent and intervene in genocide. 
For this purpose, the deductive analytical method will 
be used to clarify that the UN, besides being obliged, 
was able to intervene in Rwanda and did not do so, 
which had terrible and unimaginable consequences for 
humanity.

KEYWORDS

Rwanda. Genocide. Omission. United Nations Organization. 

Personality Rights.

INTRODUÇÃO

A República Democrática de Ruanda é um 
país localizado na África Central, com uma extensão 
de 26.338 quilômetros quadrados e que faz fronteira 
ao norte com Uganda; ao sul com Burundi; Tanzânia 
a leste e a oeste com a República Democrática do 
Congo. Ruanda é conhecido como o “País das Mil 
Colinas”, por ser um território bastante montanhoso 
e com encostas íngremes. O país apresenta uma 
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variedade de relevos que vão desde densas florestas 
equatoriais irregulares no nordeste, passando por 
pântanos, morros, até chegar a savanas tropicais no 
leste. Possui também picos vulcânicos, cujo ponto 
mais elevado é o Vulcão Karimsibi, com 4,507 metros 
de altitude. Tem um clima tropical de temperatura 
temperadas-cálidas por causa da altitude, a neblina 
é sempre intensa, com duas estações dominantes 
de chuvas durante o ano, março-maio e outubro-
novembro.

Há eucaliptos e bananeiras por toda parte. 
Possui uma agricultura de subsistência, onde o chá 
e o café são os principais produtos de exportação e 
o franco ruandês é a moeda nacional. Os idiomas 
oficiais são o francês, inglês e o Kinyarwanda. 
Kigali é a capital do país que é uma República 
Presidencialista, onde o atual Chefe de Estado é o 
General Paul Kagame e o poder Legislativo é formado 
pela Assembleia Nacional e pelo Senado.

E foi neste território pequeno, localizado no 
coração da África, que no ano de 1994 aconteceu um 
dos maiores genocídios da história da humanidade, 
deixando um saldo de mais de um milhão de mortos 
em cem dias, enquanto a maioria das pessoas não tem 
conhecimento sobre esses fatos ou sequer ouviram 
falar de Ruanda nem sabem onde está localizada. Isso 
se deve, em parte, ao fato de que Ruanda é um país 
pobre, com uma população negra que não oferece 
nenhum tipo de interesse econômico ou político aos 
demais países, principalmente as grandes potências.

Tem uma história não muito conhecida, a qual 
aponta que a população daquele país foi constituída, 
nos primórdios, por dois grupos étnicos até então 
distintos: tutsis e hutus. Com o passar do tempo 
desenvolveram a mesma língua, religião e cultura, 
no entanto, alguns traços referentes a diferenças 
físicas e classes econômicas fizeram com que um 
ódio fosse crescendo e sendo alimentado de um 
grupo por outro, a ponto de se tornarem rivais, tudo 
com a supervisão e incentivo da Bélgica, principal 
colonizadora do território.

Os primeiros conflitos com morte foram 
registrados a partir de 1959 e até 1994 muitas 
mudanças na organização social e política ocorreram 
no país, fazendo com que os hutus perseguissem, 
matassem e pilhassem as casas dos tutsis e hutus 
moderados. Desde 1993, a Organização das Nações 
Unidas já monitorava a situação e formou uma 
comissão bem como enviou uma missão de paz para 
lá, no intuito de preservar a paz e recolher dados que 
mostrassem os indicativos da real situação.

A surpresa ocorre no momento em que 
se observa que, apesar de todos os relatórios e 
comandantes da missão de paz terem insistentemente 
informado que a situação em Ruanda era tensa e que 
havia indícios de que poderia acontecer um conflito 
grave, todos esses avisos foram ignorados pela ONU 
que, além de não prevenir que algo pior acontecesse, 
no momento em que o genocídio começou, teve a 
decisão consciente de não intervir, de não utilizar a 
expressão genocídio para evitar obrigações ligadas à 
Convenção de 1948, bem como retirou boa parte 
do seu contingente e estrangeiros que prestavam 
serviços em Ruanda.

As Nações Unidas abandonaram os ruandeses 
à própria sorte e tem responsabilidade direta na 
morte dessas mais de um milhão de pessoas, que 
poderiam ter sido evitadas ou pelo menos amenizadas 
caso a comunidade internacional, principalmente 
representada pela ONU, tivessem agido de acordo 
com o que se espera desta instituição, que tem 
entre seus fundamentos a intenção de manter a paz 
e segurança internacionais, preservar os direitos 
fundamentais e a dignidade do homem e proteger as 
gerações vindouras das guerras. Promessa esta, que 
no caso de Ruanda, se mostrou vazia.

1 SURGIMENTO DAS ETNIAS TUTSI E HUTU E OS 
PRIMEIROS CONFLITOS

Para compreender o grau de omissão e 
intervenção em Ruanda da Organização das 
Nações Unidas bem como de toda a comunidade 
internacional, se faz necessário apresentar o que se 
sabe da história do país, desde o período pré-colonial, 
passando pela formação das etnias tutsi e hutu, que 
passaram a se relacionar como grupos étnicos distintos 
e rivais, até chegar ao genocídio, para evidenciar que 
o ódio que germinou as atrocidades começou a se 
desenvolver muitos anos antes de 1994 e era possível 
supor com bastante antecedência que uma catástrofe 
humana estava anunciada, caso nenhuma medida 
fosse tomada para evitá-lo, como de fato ocorreu e 
que será possível se verificar a seguir.

Em boa parte dos países africanos, é comum 
que a história e tradição de um povo, bem como 
sua cultura sejam contadas e passadas de forma oral 
de geração em geração e, nestes casos, não existem 
registros escritos capazes de fornecerem esse tipo de 
informação de maneira precisa. No caso de Ruanda 
não é diferente, o que faz com que a história do 
período pré-colonial deste país não seja muito 
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conhecida, além de ser pouco confiável, pois é 
maleável e tende a ser parcial, a depender do ponto 
de vista do narrador

Conta-se que, inicialmente Ruanda foi 
ocupada por um povo pigmeu chamado twa, que 
viviam em cavernas. Os tutsis e hutus teriam vindo 
mais tarde e acredita-se que os hutus pertenciam a 
um povo bantu1 que veio primeiro, das regiões do sul 
e do oeste de Ruanda e, posteriormente, um povo 
nilótico (quem vem das margens do Nilo) chamado 
tutsi veio do leste e do norte.

O adequado, segundo estes especialistas, seria 
considerar tutsis e hutus como pertencentes a um só 
povo, pois, com o tempo, passaram a falar a mesma 
língua, tinham a mesma cultura e religião. No 
entanto, acredita-se que desde o surgimento destes 
grupos algumas distinções foram feitas entre eles, 
sendo que em sua origem os hutus eram lavradores 
e os tutsis pastores. E, talvez porque a produção de 
gado seja mais estimada do que a produção agrícola, 
os tutsis passaram a ser sinônimo de elite econômica 
e política em Ruanda.

Outro motivo que foi apontado como 
distinção marcante entre uma classe e outra foram os 
traços físicos. Os hutus tinham a pele mais escura, o 
nariz mais achatado e os lábios mais grossos, rostos 
redondos e queixo quadrado. Os tutsis não tinham a 
pele tão escura quanto os hutus, o nariz e os lábios 
eram finos, o queixo estreito, o rosto comprido e 
eram também mais altos que os hutus (RUSAGARA, 
2009, p. 27).

As diferenças entre um povo e outro teriam 
terminado aí, se não fosse a chegada dos europeus 
em Ruanda, no final do século XIX, onde tiveram 
a visão de uma majestosa raça de reis guerreiros 
com rebanhos de gado (os tutsis), cercada por uma 
raça dependente de camponeses escuros e pequenos 
que lidavam com a lavoura e plantações (os hutus). 
Achavam que essa era a tradição local e a aceitaram 
naturalmente, moldando-a em seus próprios ideais 
de submissão e dominação e assim a utilizaram em 
sua política colonial.

Na época em que os belgas assumiram o 
território de Ruanda, as expressões tutsi e hutu eram 
como etnias opostas que serviam para identificar e 
diferenciar uns dos outros, sendo que uma raça era 
o que a outra não era e vice-versa. Por isso, em 1933 
e 1934, a Bélgica realizou um censo e carteiras de 

1. Bantu acredita-se ser um povo que teve sua origem na Nigéria e mais tarde 
teriam emigrado para a Zâmbia, sendo que por volta de 2.000 a.C., talvez em 
virtude do clima, foram se espalhando pelas florestas tropicais da África Central. 
Muitos anos mais tarde se distribuíram também pela África Austral e Oriental.

identidades étnicas foram emitidas para rotular cada 
cidadão como pertencente a uma raça, tornando 
impossível que elas se misturassem ou que um 
virasse o outro, onde os hutus compreendiam 85% 
da população, os tutsis representavam 14% e os twa 
apenas 1% (RUSAGARA, 2009, p. 43).

Com o total apoio dos colonos belgas, os 
tutsis aumentavam seu poder e influência, enquanto 
os hutus viam diminuir ainda mais suas raras 
oportunidades de progresso. Isso levou os hutus a 
clamarem por democracia, com um governo onde 
seus representantes fossem escolhidos pela maioria, já 
que representavam esta parte da população. Em 1957 
lançaram o chamado “Manifesto Hutu”, que pregava 
a continuação dos cartões de identidade étnicos para 
que mostrassem a verdade dos fatos, ou seja, que os 
hutus eram maioria e os tutsis uma minoria invasora. 
Por isso os hutus queriam democracia, o que 
implicava dizer que a etnia do indivíduo indicava 
automaticamente sua posição política. Em Ruanda, 
naquele momento, a luta não era pela igualdade, 
mas sim, pela dominação do Estado. (MUNANGA, 
2004, p. 8).

Foi então que em 1959, a falsa notícia 
da morte de Dominique Mbonyumutwa, um 
hutu subchefe de Gitarama, que na verdade fora 
espancado por ativistas políticos tutsis, ascendeu 
o pavio da revolução social dos hutus. Sendo que 
geralmente uniam-se em grupos de dez e atacavam 
os políticos tutsis, queimavam casas, faziam pilhagem 
e matavam os tutsis. A ideia era não somente expulsá-
los do território, como também exterminá-los. 
(GOUREVITCH, 2006, p. 57-58). A situação se 
agravou ainda mais quando um rei tutsi morreu, 
supostamente por causa de um colapso alérgico 
- em razão de uma injeção dada por um médico 
belga, cujas relações com Ruanda já estavam bem 
desgastadas - e que criou a suspeita de que teria sido 
envenenado, o que fez com que tutsis fossem à luta 
confrontando os hutus (JONES, 2011, p. 23).

Nesse momento, convenientemente, a Bélgica 
muda de lado e passa a apoiar os hutus oprimidos 
por tantos séculos. A Organização das nações Unidas 
(ONU) pressionava a democratização dos países 
africanos e a Bélgica já não possuía tanto poder como 
anteriormente. No meio do ano eleições regionais 
foram realizadas, e os hutus ocuparam 90% das 
posições políticas mais importantes. Em outubro a 
revolução chegou ao fim e um governo provisório foi 
instaurado, cujo líder era um hutu chamado Grégoire 
Kabybanda. Estima-se que aproximadamente 20 mil 
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tutsis foram retirados de suas casas e fugiram para 
o exílio, deixando um saldo de 15 mil tutsis mortos 
(GOUREVITCH, 2006, p. 59).

A ditadura hutu se mascarou de democracia 
popular e, aparentemente, por falta de uma 
Conferência Nacional que pudesse reestruturar a 
nação ruandesa, a luta pelo poder e as diferenças 
entre os grupos foram-se acentuando cada vez mais, 
a ponto de terem se separado de tal maneira que 
hoje em dia fala-se em “etnias diferentes, quando, 
na realidade, ambos têm a mesma língua e a mesma 
cultura social. Uns e outros tiveram funções coletivas 
diferentes, mas pertencem ao mesmo povo” (KI-
ZERBO, 2006, p.53).

Desde 1959, com a criação dos partidos 
políticos, a situação ficou tensa em Ruanda, com 
muitas mortes e perseguições dos tutsis. E o fato dos 
assassinos hutus não serem punidos e estarem sob 
a proteção do Estado, os encorajava ainda mais a 
varrerem os tutsis de seu país (HATZFELD, 2005, 
p. 66)

Élie Mizinge explica: 

Acho que a idéia do genocídio germinou em 
1959, quando começamos a matar pencas de 
tutsis sem ser punidos; e desde então nunca 
a enterramos totalmente. De seu lado, os 
intimidadores e os manejadores de enxada 
tinham se posto de acordo (HATZFELD, 
2005, p. 66)

Por outro lado, os tutsis que haviam fugido 
para o exílio começavam a se organizar e realizavam 
pequenos ataques esporádicos em Ruanda contra 
os hutus, que revidavam com muito mais força 
e crueldade. Em 1963, uma invasão expressiva e 
dramática ocorreu no sul de Ruanda por tutsis vindos 
do Burundi e chegou a vinte quilômetros da capital, 
Kigali, antes de serem detidos pelo exército ruandês. 
O governo, furioso e não satisfeito com a vitória, 
ordenou um ataque aos contrarrevolucionários. Só 
em Gikongoro, foram mortos 14 mil tutsis em menos 
de uma semana. Matavam-se homens, mulheres 
e crianças que após terem suas roupas e objetos de 
valor furtados, eram simplesmente jogados no rio. 
No começo de 1964, o número de exilados tutsis 
chegava a 250 mil pessoas (GOUREVITCH, 2006, 
p. 62-63).

Em julho de 1973, o general Juvénal 
Habyarimana, que era ministro da defesa, declarou-
se Presidente de Ruanda, destituindo seu primo 
Grégoire Kayubanda, dissolveu a Assembléia Nacional 
e aboliu as atividades políticas, pedindo uma trégua 

nos ataques aos tutsis. A Segunda República, como 
fora chamado este período, prometia reconciliação 
e desenvolvimento ao povo ruandês. O Presidente 
Habyarimana era um hutu moderado, no entanto 
comandou o país rigidamente (RUSAGARA, 2009, 
p. 51).

Em 1975 fundou o Movimento Revolucionário 
Nacional pelo Desenvolvimento (MRND), partido 
único onde todo cidadão era membro por lei. A 
exclusão tutsi continuava, e por representarem à época 
apenas 9% da população, essa era a porcentagem de 
suas oportunidades que tinham, eram cotas que se 
impunham. Em 1978, eleições foram organizadas e 
uma nova constituição foi aprovada. Habyarimana, 
que era o único candidato a concorrer às eleições, foi 
confirmado como presidente, novamente eleito em 
1983 assim como em 1988, na forma de um regime 
totalitário. O Presidente trouxe de volta o trabalho 
comunal obrigatório, o que desagradou a muitos 
hutus, que dependendo da localidade, viviam quase 
tão marginalizados e reprimidos quanto os tutsis. 
A maioria da população estava pobre enquanto o 
presidente e seus protegidos ficavam cada vez mais 
ricos (GOUREVITCH, 2006, p. 99).

Foi também nesse período que a França 
iniciou sua assistência militar a Ruanda, fato que 
mais tarde traria consequências dramáticas. Outros 
países como Suíça, Estados Unidos, Japão, Bélgica, 
Canadá e Itália também faziam suas contribuições 
financeiras para a prosperidade do “País das Mil 
Colinas”.

No ano de 1989, Ruanda começou a passar 
por dificuldades. O preço de seus maiores produtos 
de exportação, chá e café, caíram bruscamente, o 
Banco Mundial exigia ajustes e cortava verbas. Os 
impostos estavam cada vez mais altos e o trabalho 
obrigatório se tornava ainda mais intenso. Histórias 
de corrupção vieram à tona. E nesse contexto, vários 
oposicionistas ao MRND surgiam cada vez mais 
fortes e organizados. Os tutsis no exílio formaram 
um exército rebelde e deram-se o nome de Frente 
Patriótica Ruandesa (FPR). E em 1º de outubro de 
1990 realizaram uma invasão a partir de Uganda, 
dessa vez chegaram até a periferia de Kigali e 
declararam guerra contra o regime do Presidente. 
Mas as forças rebeldes foram então repelidas pelo 
exército ruandês (JONES, 2011, p. 83).

A mídia escrita e falada começou a ter papel 
importante na organização e incentivo de massacres. 
Havia um jornal chamado Kanguka, que significa 
“Desperte” que criticava o governo, mas de uma 
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forma geral e não especificamente falava sobre a 
questão das etnias. Outro jornal intitulado Kangura, 
que quer dizer “Faça despertar”, passou a publicar 
documentos que incriminavam a FPR de armar 
conspirações contra os hutus e o governo, publicava 
piadas e sátiras contra os tutsis e conclamava a 
população hutu a se unir. O jornal também publicou 
um documento chamado de “Os Dez Mandamentos 
Hutus”, muito divulgado e bem aceito entre os hutus, 
que o reconhecerem como lei (POWER, 2004, p. 
389).

Em 1991, as reformas políticas começaram 
a acontecer, entre elas, a principal e mais esperada, 
era o multipartidarismo. Porém, o clima tenso só 
fez aumentar. Surge, também, o “Poder Hutu”, 
que consistia em discursos ideológicos calorosos 
e entusiásticos dos hutus contra os tutsis. Os hutus 
se fortaleciam e se organizavam cada vez mais por 
meio de milícias jovens que eram recrutadas e 
treinadas para a defesa do país. A mais importante 
e influente era a Interahamwe, cujo significado é 
“aqueles que atacam juntos”, constituída de líderes 
políticos do Movimento Revolucionário Nacional 
pelo Desenvolvimento (MRND) e da akazu 
(GOUREVITCH, 2006, p. 151).

Em 1992, o Presidente assina um cessar-fogo 
com a Frente Patriótica Ruandesa. No entanto, 
falsas notícias de planos tutsis para atacar hutus são 
publicadas nos jornais e nas rádios, que por sua vez 
iniciam vários massacres aos tutsis. No ano de 1993, 
ocorreu uma Conferência em Arusha, na Tanzânia, 
na qual foi assinado um acordo de paz, por meio do 
qual o Presidente daria fim à guerra contra a Frente 
Patriótica Ruandesa. Havia o projeto de um governo 
de transição e a integração entre os dois exércitos 
(FAR e FPR). O acordo assistia também o direito 
de regresso aos exilados (DALLAIRE, 2004, p. 231).

Para os líderes do Poder Hutu, esse acordo 
assinado pelo Presidente era um grande gesto de 
traição e passaram a desconfiar ainda mais dele, sendo 
que seu prestígio era cada vez menor. Enquanto 
isso, o Conselho de Segurança das Nações Unidas 
criou a Missão de Assistência das Nações Unidas 
para Ruanda (UNAMIR) que deveriam diminuir 
a tensão entre os grupos. O major-general Roméo 
Dallaire era o responsável pela missão. No entanto, 
a ONU tinha um poder limitado, pois não poderia 
abrir fogo a menos que fosse primeiramente atacada 
e mesmo assim, suas armas não eram das melhores. 
No mesmo ano, os fracassos de outras missões de paz 
das Nações Unidas foram assistidos na Bósnia e na 

Somália (DALLAIRE, 2004, p. 217).
Já nessa época, o General Dallaire mandava 

avisos ao Departamento de Operações de Paz, 
alegando que um massacre nunca antes visto 
estava sendo planejado, assim como da grande 
e injustificada quantidade de armas e facões que 
Ruanda continuava importando de outros países. 
Porém, foi simplesmente ignorado. Em março de 
1994, o jornal Kangura trouxe a seguinte manchete: 
“Habyarimana vai morrer em março”. O artigo 
explicitava que ele não seria morto por tutsis, mas 
sim por um hutu vendido. Acusava-o de traição e 
cumplicidade com a FPR. A publicação profética 
iniciava da seguinte forma: “Nada acontece sem que 
tenhamos previsto” e terminava dizendo: “Ninguém 
preza mais a vida de Habyarimana que ele próprio. 
O importante é contar-lhe como será assassinado” 
(GOUREVITCH, 2006, p. 107).

Os fatos que aconteceram na sequência e 
deram início propriamente ao genocídio não podem 
ser considerados de forma alguma acontecimentos 
naturais e inesperados, pois todos estes elementos 
e sinais demonstram que eles faziam parte de uma 
trama que vinha sendo preparada desde muito antes. 
Quantidades enormes de armas foram importadas, 
o exército treinava, a interahamwe cantava e mesmo 
sob todas essas evidências, nada foi feito. O mundo 
estava prestes a assistir a um genocídio que poderia 
muito bem ser evitado se as forças militares da ONU 
tivessem um mandato mais impositivo e protetor. 
Poderia ter sido evitado se países como a França não 
tivesse exportado armas, pensando somente no lucro 
e poder que teria, ao invés de pensar no número de 
vidas inocentes que elas poderiam ceifar. E mais uma 
vez na história dos grandes conflitos mundiais, nada 
foi visto, nada foi dito, e principalmente, nada foi 
feito.

2 O GENOCÍDIO

Na noite de 06 de abril de 1994, as rádios 
ruandesas noticiaram que o avião onde o Presidente 
Habyarimana e seu colega hutu Cyprien Ntaryamira, 
Presidente do Burundi estavam, foi derrubado 
e não havia sobreviventes. Na época, a FPR foi 
responsabilizada pelo atentado e este teria sido o 
principal motivo, o estopim, para que todos os 
hutus matassem todos os tutsis. Essa era a ordem. 
No entanto, logo ficou claro que o assassinato do 
Presidente fora premeditado e organizado pelos 
líderes hutus e não pelos tutsis. O Poder Hutu não 
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estava satisfeito com o Presidente já há algum tempo. 
Não o achavam suficientemente severo com os tutsis, 
a população estava cada vez mais pobre e como se 
não bastasse, o Presidente vinha assinando acordos 
de paz e estabelecendo cessar-fogo entre os hutus e 
tutsis, tudo com a vistoria da ONU.

Relatos dos sobreviventes do massacre contam 
que logo após a queda do avião em que estava o 
Presidente, uma onda de assassinatos e pilhagem 
começou e instintivamente os tutsis abandonaram 
suas casas e procuraram abrigos. Nas estradas 
surgiram bloqueios, onde as pessoas eram revistadas 
e suas identidades eram a maior prova de qual etnia 
pertenciam e, consequentemente suas posições 
políticas (MUNANGA, 2004, p. 8).

O extermínio da população tutsi, que havia 
sido preparado há meses pelos hutus finalmente 
teve início. No entanto, esse “trabalho”, como era 
denominado pelos hutus, não ficou restrito apenas 
ao exército e a interahamwe, mas se estendeu a 
toda população que por meio das rádios e carros de 
som era conclamada a matar todos os tutsis e hutus 
moderados. De repente, cidadãos comuns pegavam 
facões e saiam às ruas para caçar os tutsis, para 
exterminá- los. Por cidadãos comuns entendem-
se os lavradores dos campos, professores, médicos, 
jogadores de futebol, prefeitos, padres e pessoas que 
conviviam lado a lado, como vizinhos. Nada e nem 
ninguém, salvo os que conseguiram escapar ou se 
esconder, estava a salvo. Nas colinas, onde o número 
de lavradores hutus era grande, reuniões eram feitas 
em campos de futebol e a população era orientada a 
matar todos os tutsis, a vasculhar as matas, pântanos, 
papiros e todos os lugares onde pudessem se esconder. 
“A regra número um era matar. A regra número dois, 
não havia. Era uma organização sem complicações.” 
(HATZFELD, 2005, p. 20)

Em Ruanda, as pessoas procuravam abrigo 
em locais que consideravam seguros como igrejas, 
conventos, hospitais, escolas e maternidades. No 
entanto, nenhum desses lugares foi poupado. Pelo 
contrário, o maior número de pessoas mortas de 
uma só vez foram ali registrados. E o pior é que essas 
vítimas geralmente procuravam abrigos nesses lugares 
porque alguma autoridade como prefeito ou padre os 
tinham encaminhados para lá. Ficavam protegidos 
uns poucos dias, subornavam o exército algumas 
vezes, mas a verdade é que o fim era inevitável.

Embora os números não sejam precisos, 
em Ruanda, a maioria das mulheres tutsis foi 
estuprada antes de serem mortas. A consequência 

ainda mais triste é que dessas mulheres estupradas, 
aproximadamente 65% contraiu AIDS, assim como 
houve um grande número de crianças infectadas e 
abandonadas por terem sido fruto dessas violências. 
Em 1999, aproximadamente 130 mil crianças com 
menos de 05 anos estavam infectadas pelo vírus do 
HIV, segundo os dados fornecidos pelo Programa 
Nacional Ruandês de Luta contra a AIDS (PNLS) 
(GOUREVITCH, 2004, p. 281).

Comparações com o Holocausto são 
sempre feitas. No entanto, talvez, sem todo aquele 
aparato tecnológico dos quais dispunham, como 
“metralhadoras pesadas, infraestrutura ferroviária, 
fichários, caminhões com monóxido de carbono 
e câmaras de gás Zyklon” (HATZFELD, 2006, p. 
82), os alemães não tivessem conseguido matar 
tantos judeus. É por isso que, assustadoramente em 
Ruanda, onde os instrumentos para matar pessoas 
eram arcaicos e tecnologicamente subdesenvolvidos, 
a matança se mostrou mais eficiente do que nunca 
e ainda mais monstruosa, pois em 100 dias, mais 
de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. E ainda 
fizeram isso cantando.

A única esperança a favor dos tutsis era a 
Frente Patriótica Ruandesa, que ao conseguir avançar 
cada vez mais país adentro, capturou muitos líderes 
hutus e passaram a negociar trocas com o Poder 
Hutu. Com a ajuda da UNAMIR no acordo e no 
transporte, os reféns foram sendo libertados pouco a 
pouco, caminhão a caminhão, em comboios.

Enquanto a FPR ia avançando do leste para o 
oeste, agora eram os hutus que fugiam para o exílio. 
Os mesmos líderes que incentivavam as pessoas a 
matar, agora enfraquecidos e ameaçados pelo exército 
de aproximadamente 20 mil tutsis, encorajavam as 
pessoas a deixarem o país. A França apoiava os hutus 
e ofereciam-lhes mais armas, com tropas francesas 
indo para a linha de combate.

No dia 02 de julho, a Frente Patriótica 
Ruandesa conseguiu tomar Butare e em 04 de julho 
de 1994 conquistaram Kigali. Em 19 de julho, foi 
criado um governo de colisão entre a FPR e líderes 
do Poder Hutu, que tinha Pasteur Bizimungu 
como Presidente e Paul Kagame como Vice. O 
novo exército de Ruanda foi chamado de Exército 
Patriótico Ruandês e naquele momento, chegou ao 
fim o genocídio de Ruanda.

O genocídio que aconteceu em Ruanda foi a 
pior chacina que ocorreu depois da Segunda Guerra 
Mundial. E muitos sequer sabem que Ruanda é um 
país africano. Um genocídio é algo sobrenatural, 
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como dizem os ruandeses. Mas mais sobrenatural é 
o fato do mundo inteiro ficar de braços cruzados, 
vendo (ou não) o que se passa com seus semelhantes. 
A origem e razões de um genocídio devem ser sempre 
consideradas para que novos episódios não voltem a 
ocorrer. Ruanda hoje tem um governo estável, com 
um líder que realmente pensa na unidade ruandesa. 
Tribunais foram criados, o perdão continua 
sendo difundido e a punição juntamente com a 
reconciliação se mostraram como o melhor caminho 
para a construção de uma antiga nova nação onde 
tutsis e hutus possam viver em harmonia.

3 A OMISSÃO DA ONU E COMUNIDADE 
INTERNACIONAL NO GENOCÍDIO E SEUS 
IMPACTOS NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Ao fazer uma retrospectiva desde os primeiros 
conflitos até chegar ao genocídio de fato, é possível 
perceber vários indícios e sinais de que algo catastrófico 
estava para ocorrer. As circunstâncias davam avisos de 
que iria explodir um conflito, e todas as sinalizações 
foram emitidas nesse sentido. No entanto, os países 
que poderiam tomar uma atitude, juntamente com 
a Organização das Nações Unidas, que tem como 
um dos seus fundamentos preservar a paz, de acordo 
com a Carta de São Francisco, preferiram ignorar o 
que estava acontecendo.

Desde os primeiros ataques contra os tutsis e 
hutus moderados, em 1959, era possível prever que 
se nenhuma providência fosse tomada, as coisas 
sairiam do controle, como de fato ocorreu, devido 
à sensação de impunidade dos ataques anteriores, 
que foram se intensificando e aumentando com 
o passar dos anos. A criação de partidos políticos, 
radicais e armados, era um importante sinal, além 
das ameaças e conclamações feitas abertamente nas 
emissoras de rádios e nos jornais em todo o país. 
Também não era desconhecido o treinamento das 
milícias da interahamwe, bem como a importação de 
uma enorme quantidade de armas e facões de países 
asiáticos. Até mesmo armamentos pesados foram 
trazidos da França e China.

A autora Samantha Power (2004, p. 387-
388), em seu livro Genocídio, relata que em 1993 foi 
criada uma Comissão Internacional de Investigação 
para Ruanda, formada por 12 pessoas de oito 
países, que tinha como objetivo fazer entrevistas 
com sobreviventes dos ataques anteriores e cidadãos 
ruandeses, colher provas e enviar relatórios acerca 
da situação do país até aquele momento. Estes 

documentos foram feitos por pessoas capacitadas, 
imparciais e de credibilidade, mas mesmo assim, 
foram também ignorados, como se verá a seguir.

O relatório da comissão em março de 1993 
informava que mais de 10 mil tutsis haviam 
sido detidos e 2 mil assassinados desde a 
invasão da FPR em 1990 [...] Analistas 
subalternos da Inteligência dos EUA tinham 
pleno conhecimento da história de Ruanda e 
da possibilidade da ocorrência de atrocidades. 
Um relatório da CIA de janeiro de 1993 
advertiu sobre a probabilidade de violência 
étnica em grande escala. Outro estudo da 
mesma entidade de dezembro de 1993 
constatou que cerca de 40 milhões de toneladas 
de armas pequenas haviam sido transferidas 
da Polônia para Ruanda, via Bélgica – uma 
quantidade extraordinária para um governo 
que se dizia comprometido com um processo 
de paz. E em janeiro de 1994 um analista da 
Inteligência do governo americano predisse 
que, se o conflito reiniciasse em Ruanda, ‘o 
pior cenário teria envolvido a morte de meio 
milhão de pessoas’ (POWER, 2004, p. 388).

Em janeiro de 1994, um informante 
anônimo, membro muito bem posicionado dentro 
da chefia ruandesa e do Poder Hutu, contou para 
o General Dallaire sobre os planos do governo 
para exterminar centenas de tutsis. Informou que 
havia grandes depósitos de armas escondidos e 
espalhados por toda Ruanda, e que a milícia estava 
planejando matar alguns soldados belgas das forças 
de paz para garantirem a retirada da ONU de seu 
território. O que este informante queria em troca, 
eram passaportes europeus e proteção para ele e sua 
família, pois embora fosse oposição aos tutsis, não 
concordava com o fato de civis inocentes serem 
brutalmente assassinados (DALLAIRE, 2005, p. 89).

Diante de tal fato, o general Dallaire 
imediatamente enviou um fax para o Departamento 
de Operações de Paz da ONU que tinha sede em 
Nova York, com todas as informações prestadas 
pelo informante que ficou conhecido como “Jean-
Pierre”, afirmando ser uma fonte segura e que o 
clima em Ruanda realmente não era dos melhores. 
No entanto, Kofi Annan, então chefe das Operações 
de Paz da ONU na época respondeu por meio de seu 
assessor que garantir a segurança de tal informante 
estava fora da alçada da UNAMIR, sugeriu que 
Dallaire conversasse com o então Presidente de 
Ruanda, Habyarimana, e rejeitou totalmente as 
informações e a missão que o general sugeriu 
implantar (GOUREVITCH, 2006, p. 99-103).

Logo após o atentado ao presidente 
Habyarimana, ainda na madrugada do dia 07 de 
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abril, como indicado pelo informante, dez soldados 
belgas, os quais davam proteção à primeira ministra 
Agathe, foram mortos por milícias hutus. Tal fato, 
fez com que a Bélgica se retirasse imediatamente 
de Ruanda, evacuando a École Technique Officielle 
e deixando para trás mais de duas mil pessoas que 
estavam até então sob sua proteção e que foram 
sistematicamente mortas em seguida.

Assim como os belgas, os ocidentais que 
trabalhavam na embaixada americana de Ruanda 
também foram retirados por soldados, juntamente 
com outros quatro mil estrangeiros que estavam no 
país. A Bélgica e os Estados Unidos enviaram reforço 
militar para aumentar a segurança de seus cidadãos, 
permitindo que cerca de vinte mil ruandeses fossem 
mortos durante os três dias em que se seguiu sua 
retirada (WILKENS, 2011, p. 37). Um secretário 
de Estado ao final da missão de retirada dos 
estrangeiros concluiu que “’ [...] a evacuação foi 
um sucesso’”. Enquanto outro respondia “Creio 
que não temos ali nenhum interesse nacional. Os 
americanos estão fora de lá e, na minha opinião, 
não temos mais o que fazer em Ruanda” (POWER, 
2004, p. 403).

Em contrapartida, havia algumas pessoas nos 
Conselhos e Departamentos da ONU e dos Estados 
Unidos que conheciam a África e principalmente 
tinham conhecimento sobre a situação em que 
Ruanda se encontrava. Essas pessoas se empenhavam 
a todo tempo em escrever relatórios e memorandos 
sobre o caos em Ruanda, mas eram veementemente 
ignorados, porque para os Estados Unidos, não 
intervir era econômica e politicamente a melhor 
solução. O cenário indicava que, assim como na 
Somália e na Bósnia, as missões de paz das Nações 
Unidas haviam fracassado, soldados foram mortos 
e ninguém queria que isso se repetisse em Ruanda, 
que representava na época um papel secundário em 
relação aos demais conflitos. A África ficava longe 
dos olhos e do coração americano e, portanto, seu 
grau de interesse em relação a Ruanda era mínimo 
(POWER, 2004, p. 429).

Outro fator que não contribuiu com uma 
maior comoção, não só da população norte americana 
mas também do resto do mundo, foi o fato de que 
as notícias veiculadas na mídia da época não foram 
fortes e impactantes o suficiente, bem como não 
traziam detalhes e a verdade sobre os fatos, que 
muitas vezes eram relatados dentro de um contexto 
de total parcialidade, gerando uma falta de empatia 
e ausência de um pedido ou clamor da população 

por uma intervenção da ONU e da comunidade 
internacional como um todo (POWER, 2004, p. 
470).

Nem mesmo a palavra genocídio foi empregada 
na época dos fatos, mesmo com relatórios narrando 
que milhares de corpos eram empilhados nas ruas, 
cujo mau cheiro era insuportável. Estes documentos 
relatavam, ainda, os massacres ocorridos em Igrejas 
e apontavam números altíssimos de mortes, àquela 
altura, quinhentos mil, ou seja,o suficiente para 
convencer qualquer autoridade.

A expressão genocídio era negada por uma 
razão que posteriormente se mostrou muito óbvia, 
como afirmou a porta-voz do Departamento de 
Estado dos Estados Unidos, Christine Shelley, ao 
declarar que o uso do termo genocídio implicaria 
em obrigações. Ela quis dizer que, “sendo um 
genocídio, a Convenção de 1948 exigia que as partes 
contratantes agissem. Washington não queria agir. 
Então Washington fazia de conta que não era um 
genocídio” (GOUREVITCH, 2006, p. 149).

A Assembleia Geral nas Nações Unidas 
aprovou em 1948, a “Convenção para Prevenção e 
Repressão do Genocídio” onde, nos termos de seu 
artigo 1º, as partes contratantes se comprometeram 
a prevenir e punir, de acordo com o artigo 2º, ações 
cometidas com a intenção de destruir, no todo ou em 
parte, um grupo nacional, étnico, racial e religioso 
(BAZELAIRE e CRETIN, 2004, p. 117).

Com o tempo, os Estados Unidos foram 
permitindo a expressão “atos de genocídio” para os 
acontecimentos em Ruanda. No entanto, a grande 
questão teria sido: Quantos atos de genocídio 
precisam ser cometidos para que se reconheça um 
genocídio? A assessoria do governo de Bill Clinton, 
presidente americano na época inventou uma nova 
leitura da Convenção de 1948, onde em vez de 
obrigar os Estados contratantes a punir ou prevenir 
o genocídio, na nova interpretação, a Convenção 
apenas autorizava que estes Estados tivessem uma 
ação preventiva. A forma como os Estados Unidos 
pretendia não sujar suas mãos, faziam-nas cada vez 
mais sujas (GOUREVITCH, 2006, p. 150).

As pessoas envolvidas na proteção dos 
ruandeses, juntamente com algumas autoridades do 
governo americano, não se conformam até hoje como 
o mundo pôde não ter feito nada pra salvar Ruanda 
e ter agido para impedir ou parar o genocídio. Um 
funcionário americano escreveu o seguinte lamento 
em seu diário durante o episódio sangrento:
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Forças armadas que não querem ir a lugar 
nenhum nem fazer coisa alguma – e também 
não querem emprestar seus brinquedos para 
que alguém faça. Uma Casa Branca intimidada 
pelas altas patentes (e pretendemos dar lições 
sobre como as forças armadas recebem ordens 
de civis?). Um Conselho de Segurança Nacional 
que cuida da paz em livros – livros contábeis, 
ressalve-se. Em um programa de ajuda que 
prefere brancos (Europa) a negros. Quando 
o assunto é direitos humanos, com facilidade 
traçamos limites nas areias do continente 
negro (não nos peçam para fazer coisa alguma 
– afligir-nos é nossa especialidade), mas não 
na China ou em qualquer outro lugar onde os 
negócios pareçam bons.
Temos uma política externa baseada em nossos 
interesses econômicos amorais, dirigida por 
amadores que desejam posicionar-se em favor 
de algo – daí a aflição -, mas em última análise 
não querem exercer nenhuma liderança que 
tenha um custo. Dizem que pode haver até 1 
milhão de pessoas massacradas em Ruanda. As 
milícias continuam a chacinar os inocentes e os 
instruídos [...] Isso realmente não custou nada 
aos Estados Unidos? (POWER, 2004, p. 439).

Com ressaltado no capítulo anterior, após a 
tomada do poder pela Frente Patriótica Ruandesa, 
um número estimado em 1,7 milhões de hutus 
fugiu para os países vizinhos e foi a FPR a principal 
responsável por parar o genocídio. Estes hutus 
buscaram refúgio no Congo, Tanzânia, Uganda e 
Burundi, países que já possuíam acampamentos com 
milhões de tutsis que conseguiram fugir no início 
das matanças. Com uma aglomeração tão grande 
de pessoas em cada campo de refugiado logo sérios 
problemas como cólera, sede e fome começaram 
a surgir e matavam até cerca de 2 mil pessoas por 
dia. Sem contar que mesmo nesses acampamentos, 
grupos de uma etnia ainda se juntavam para matar 
pessoas da etnia rival.

Nesse momento sim os Estados Unidos 
resolveram intervir e mandaram um total de 237 
milhões de dólares em ajuda humanitária para os 
acampamentos dos refugiados. Enviaram 4 mil 
soldados americanos para ajudar nos campos. E é 
bom lembrar que um dos motivos pelos quais os EUA 
não queriam intervir no genocídio de Ruanda era o 
alto custo que essa missão geraria, sendo que chegou 
a ser calculado por contadores do governo que para 
manter a paz naquele país seriam gastos tão somente 
30 milhões de dólares durante as matanças. Parecia 
que “finalmente a dor de Ruanda impressionava o 
mundo” como anunciado no editorial do The New 
York Times2 de 23 de julho de 1994 (POWER, 2004, 
p. 434 – 435).

2. The New York Times é um dos maiores e mais influentes jornais dos Estados 
Unidos, reconhecido como tal no mundo todo também.

Em 1996 esses campos começaram a ser 
fechados e houve o retorno em massa dos refugiados 
nestes campos para Ruanda. No final daquele ano, 
os primeiros julgamentos relacionados ao genocídio 
começaram a acontecer. O general Rómeo Dallaire 
foi chamado no fim de 1997 para depor no Tribunal 
Penal Internacional para Ruanda e mesmo sofrendo 
pressões do secretário-geral da ONU, declarou:

Nem comecei minha queixa de verdade contra a 
apatia e o absoluto alheamento da comunidade 
internacional, e particularmente do mundo 
ocidental, diante da situação dos ruandeses. 
Porque, fundamentalmente, para dizer de 
modo franco e como um soldado, quem 
diabos se importa com Ruanda? Quero dizer, 
pense bem. Essencialmente, quantas pessoas 
de fato ainda se lembram do genocídio em 
Ruanda? Conhecemos o genocídio da Segunda 
Guerra Mundial porque a turma toda estava 
envolvida. Mas quem está realmente envolvido 
no genocídio de Ruanda? Quem compreende 
que mais gente foi morta, ferida e desabrigada 
em Ruanda que em toda campanha iugoslava, 
na qual despejamos 600 mil soldados e na qual 
estava todo o mundo ocidental, e na qual estamos 
despejando bilhões, ainda tentando resolver o 
problema? Quanto está realmente sendo feito 
para resolver o problema de Ruanda? Quem 
está se afligindo por Ruanda e vivendo de fato 
seu drama e suas conseqüências? Quero dizer, 
existem centenas de ruandeses que eu conheci 
pessoalmente e que encontrei chacinados com 
suas famílias inteiras – e pilhas de corpos até 
aqui –, aldeias totalmente arrasadas [...] e 
divulgamos toda essa informação diariamente 
e a comunidade internacional ficou olhando 
(GOUREVITCH, 2006, p. 165 – 166).

Após as declarações de Dallaire na mídia e 
seu depoimento no Tribunal, o Presidente Clinton 
dos Estados Unidos resolveu ir para Ruanda, escutou 
dezenas de histórias dos sobreviventes e fez um pedido 
de desculpas oficial onde assumiu, de forma tardia:

Nós, nos Estados Unidos e na comunidade 
mundial, não fizemos tanto quanto poderíamos 
e deveríamos ter feito para tentar limitar o que 
ocorreu [...] Talvez pareça estranho para vocês 
aqui [...] mas no mundo todo havia pessoas 
como eu, sentadas em escritórios, dia após dia, 
sem avaliar plenamente como vocês estavam 
sendo tragados com tanta força e rapidez nesse 
terror inimaginável (POWER, 2004, p. 441).

O arrependimento do Presidente norte-
americano veio tarde demais para mais de 1 milhão 
de ruandeses que perderam suas vidas em 1994 e 
ao longo dos próximos anos nos acampamentos 
para refugiados. A promessa após o Holocausto, 
promovido contra os judeus durante a Segunda 
Guerra Mundial, de que crimes contra a humanidade, 
principalmente o genocídio não seriam mais tolerados 
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mostrou-se vazia. E uma das lições aprendidas é que 
se os povos ameaçados em todo o mundo quiserem 
contar com a ajuda da comunidade internacional para 
se defenderem é bom saberem que desde já e até o fim 
dos tempos que estarão sozinhos. Ruanda foi o maior 
banho de sangue depois do genocídio dos judeus 
na Alemanha e os países enviaram comida, ataduras 
e cobertores para os refugiados nos acampamentos 
da fronteira que ainda estavam sob o domínio dos 
assassinos, acreditando que essa ajuda humanitária 
poderia amenizar e até fazer esquecer a chacina que 
acometeu o país em 1994, enquanto não faziam nada.

O fato é que, assim como uma camiseta trazia o 
slogan de que em Ruanda era preciso enterrar os corpos 
e não a verdade, reconhecer a omissão da ONU e de 
toda a comunidade internacional, que deixaram de 
intervir no genocídio de forma consciente, faz parte 
não só do processo de reconstrução do país como 
também do aprendizado para as outras nações de que, 
não só estes crimes graves cometidos contra toda a 
humanidade podem e devem ser evitados, como não 
há desculpa ou justificativa plausível que compense 
ser alegada para se eximir da responsabilidade pela 
falta de intervenção, capaz de salvar milhares de vidas 
inocentes.

CONCLUSÃO

O descaso da Organização das Nações Unidas, 
dos países ocidentais e vizinhos africanos durante o 
genocídio de Ruanda é desconcertante. Na época dos 
acontecimentos, a ONU retirou de Ruanda 90% de 
suas tropas, e ordenou que somente um contingente 
de 270 soldados permanecesse no país. No entanto, 
530 soldados voluntários continuaram com a missão 
de paz e esse contingente já foi suficiente para salvar 
muitas vidas.

Durante os acontecimentos, a palavra 
genocídio era ignorada por todos. Que ela não fosse 
pronunciada pelos assassinos, compreende-se; mas 
não ser dita por chefes e ministros de Estados para 
evitar uma intervenção é ainda mais desumano do 
que seu próprio significado. Para os sobreviventes, 
a sensação que fica é de que aquela nação foi 
abandonada, todos lhes viraram as costas, os boinas-
azuis, os belgas, os diretores brancos, os presidentes 
negros, as pessoas humanitárias e os cinegrafistas 
internacionais, os bispos e os padres. Todos os 
abandonaram.

As razões para um genocídio como este são 
diversas e complexas, muitas vezes incompreensíveis, 

mas quando houve um genocídio, pode haver outro, 
a qualquer momento no futuro, em qualquer lugar, 
se a causa continua presente e os motivos não forem 
entendidos e combatidos. A humanidade já havia 
assistido a episódios sangrentos anteriormente e 
jurou não permitir que novos voltassem a ocorrer. 
Os acordos, tratados e convenções de proteção 
internacional dos direitos humanos realizados no pós 
Segunda Guerra Mundial foram feitos no calor dos 
julgamentos de Nuremberg, da Alemanha nazista - 
que exterminou os judeus durante a Segunda Guerra 
Mundial - onde o mundo, naquele momento, não 
mais poderia ignorar um crime como o genocídio.

No entanto, Ruanda era um país paupérrimo, 
cercado de montanhas por todos os lados, pequeno 
e espremido entre seus vizinhos, e apesar se ser 
povoada por seres humanos, estes, além de serem 
negros, não tinham um território com nenhuma 
importância política, militar e econômica para as 
grandes potências mundiais e desprender dinheiro, 
correr risco de vida e gastar tempo com discussões 
e reuniões em busca de intervenção em Ruanda, 
significava que ainda por algum tempo, centenas 
de milhares de pessoas inocentes e famílias inteiras 
seriam mortas a machetadas sem que o mundo 
reconhecesse tal fato como uma atrocidade punível 
e que exigisse intervenção.

Ruanda é um acontecimento que nunca mais 
na história da humanidade pode se repetir e serve 
de exemplo não só pela forma como reconstruiu seu 
país e fez de seu povo rival uma nação comprometida 
e unida na busca pelo progresso e desenvolvimento, 
por meio de políticas públicas que difundem a 
punição, perdão e reconciliação de sua população, 
como também deve evidenciar o aprendizado de 
que se genocídios como este não forem devidamente 
analisados, no intuito de buscar uma prevenção bem 
como a necessidade de haver uma real comoção 
e mobilização das Nações Unidas e comunidade 
internacional para que se intervenha nessas situações, 
com o propósito maior de salvar vidas inocentes, 
assegurar a dignidade das pessoas, manter a paz e 
segurança internacionais, muitos casos como este 
ainda poderão ocorrer até chegar o dia em que a 
própria humanidade não sobreviverá para contar a 
sua história.
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RESUMO

O presente artigo aborda sobre a produção 
dos alimentos transgênicos e das polêmicas que o 
assunto apresenta, tais como a falta de conhecimento 
da população em geral e o interesse econômico 
das empresas produtoras de defensivos agrícolas e 
sementes transgênicas em não divulgar objetivamente 
estas informações ao consumidor. Esta pesquisa tem 
como objetivo expor aos leitores pontos considerados 
importantes para a informação do consumidor bem 
como a violação do princípio da informação no 
direito do consumidor quando se trata de alimentos 
transgênicos, utilizando para este trabalho o método 
dedutivo e o teórico bibliográfico.

PALAVRAS-CHAVE

Consumidor; Direito; Alimentos Transgênicos;

ABSTRACT

This article approach the production of 
transgenic nourishment and the controversies that 
the subject presents, such as the lack of knowledge 
of the general population and the economic interest 

of companies producing pesticides and transgenic 
grain in not objectively disclosing this information 
to the consumer. This research aims to expose 
readers to points considered important for consumer 
information as well as the violation of the principle 
of information in consumer law when it comes to 
transgenic nourishment, using for this work the 
deductive method and the bibliographical theory.

KEYWORDS

Consumer; Law; Transgenic Nourishment;

INTRODUÇÃO

A produção de alimentos transgênicos traz 
muita polêmica, seja em qualquer país, pela falta de 
domínio geral da população no assunto, bem como 
o interesse econômico das empresas produtoras 
de defensivos agrícolas e sementes transgênicas. 
Segundo autores como Thierry Bourgoignie (1979), 
Kleba (1998), Vieira, Buainain, Lima, Vieira Junior 
e Capacle (2006), Leite e Munhoz (2013), cada vez 
mais os domínios da ciência e do conhecimento 
tornam-se essenciais nas negociações. Esta ótica nos 
traz a ciência como principal pilar da sobrevivência 
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e evolução na qualidade de vida da humanidade. 
Porém tais pesquisadores questionam a condução 
de tal evolução e qual a contribuição para o 
desenvolvimento e evolução mercantil.

Em uma breve análise de nossa história, 
vislumbramos que a humanidade se desenvolve em 
ciclos, para cada alteração que sofremos também surge 
à necessidade de uma nova adaptação e atualmente 
como a alta velocidade evolutiva a sociedade se vê 
cada vez mais obrigada a se adequar rapidamente a 
estas transformações (LEITE e MUNHOZ, 2013)

Em todo o mundo e não diferentemente no 
Brasil, os alimentos transgênicos (OGMs) trazem 
consigo a discussão de seu risco, provocando diversas 
manifestações sociais, pois do lado da população 
tem-se pouca informação e em contrapartida há 
resistência das empresas que utilizam esta nova 
tecnologia na divulgação das informações.

Provocando tal omissão de informações na 
quebra de um dos pilares do respeito ao consumidor, 
e, por que não dizer um dos pilares do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) (BRASIL, 1990) que 
é O PRINCÍPIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO 
AO CONSUMIDOR, sendo assim, temos em nosso 
ordenamento jurídico, positivado a obrigatoriedade 
de tais informações de produtos e serviços ao 
consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor 
(CDC). (BRASIL, 1990) tendo também a ANVISA 
como órgão regulamentador para este tipo de 
informação descritas nas embalagens de produtos 
destinados ao mercado de consumo.

1 CONCEITO DE BIOTECNOLOGIA

“Biotecnologia significa qualquer aplicação 
tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos 
vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar 
produtos ou processos para utilização específica” 
(CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE 
BIOLÓGICA DA ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS - ONU – regulamentada pelo 
Decreto n. 2.519, de 16 de março de 1998).

Segundo Leite e Munhoz (2013, p. 25-26), 
a palavra biotecnologia é formada por três palavras 
de origem Grega: bio – vida; tecnos – uso prático da 
ciência; logos – conhecimento.

Este termo, biotecnologia, foi utilizado pela 
primeira vez no ano de 1919 por um engenheiro 
húngaro chamado Karl Eriky (1878-1952), 
referindo-se a “todas as linhas de trabalho, cujos 
produtos eram produzidos a partir de matéria bruta 

com auxílio de organismos vivos”.
Atualmente, utiliza-se de dois definições para 

o termo biotecnologia: de modo mais abrangente, 
refere-se a biotecnologia qualquer técnica que utilize 
parte, um ou mais organismos vivos na modificação 
ou produção de produtos, sendo assim, a humanidade 
vem utilizando da biotecnologia desde os primórdios 
de sua existência quando começou a utilizar plantas 
medicinais, microorganismos na produção de 
alimentos e bebidas que por meio do processo de 
fermentação se obtém pães, vinhos, cervejas, queijos, 
salames dentre uma grande variedade de produtos.

De forma mais específica, com o avanço 
tecnológico e da genética, bioquímica, microbiologia, 
biologia molecular, forneceu ao homem uma vasta 
variedade de ferramentas impactando diretamente 
no bem-estar do ser humano pela utilização da 
manipulação de material genético para produção de 
vacinas imunizando contra doenças, medicamentos 
para o tratamento de inúmeras doenças dentre uma 
vasta possibilidade de manipulação de genes através 
da Engenharia Genética. (VIEIRA, BUAINAIN, 
LIMA, VIEIRA JUNIOR, CAPACLE, 2006, p.4-
5).

2 CONCEITO DE ALIMENTO TRANSGÊNICO

É todo alimento que foi obtido através 
da produção gerada pela utilização de plantas 
transgênicas, geneticamente modificado, que sofreram 
alterações em seu DNA para que algum propósito 
humano seja alcançado. São alimentos obtidos por 
meio de transgenia, que utiliza engenharia genética 
para desenvolver novos organismos baseando-se em 
recombinação de dois ou mais DNAs da mesma 
espécie ou de espécies diferentes. Segundo Vieira, 
Buainain, Lima, Vieira Junior, Capacle (2006):

[...] é um organismo que possui em seu 
genoma um ou mais genes provenientes 
de outra ou da mesma espécie, desde que 
tenham sido modificados e inseridos pelas 
técnicas da engenharia genética. Os alimentos 
transgênicos são definidos como sendo aqueles 
oriundos  de uma planta transgênica ou de 
frutos, cereais ou vegetais delas extraídos, 
que são consumidos diretamente pelos 
seres humanos ou indiretamente, através 
dos produtos alimentares produzidos ou 
elaborados a partir da mencionada matéria 
prima (VIEIRA, BUAINAIN, LIMA, 
VIEIRA JUNIOR, CAPACLE, 2006, p.5).

Para que possamos melhor compreender o 
significado de alimentos transgênicos, é necessário 
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que primeiramente saibamos o que são genes e, 
entender a sua utilidade no mundo da Engenharia 
Genética.

Os genes1 são responsáveis por terem 
informações para que o filhote de uma determinada 
espécie nasça e se desenvolva, dando continuidade 
à espécie, e não se desenvolvendo como outro “ser” 
como planta ou bactéria. Desta forma temos o que é 
conhecido como genoma, ou seja, a coleção de genes 
que permite uma espécie gerar seus descendentes, 
seja ele animal, vegetal ou microrganismos (AMABIS 
e MARTHO, 2004).

Historicamente as espécies sofrem 
modificações e evoluções com o passar do tempo, 
algumas desaparecendo e dando espaço para 
o surgimento de novas espécies. As primeiras 
descobertas foram as cadeias de letras químicas, (A, 
adenina), (C, citosina), (G, guanina) e (T, timina), 
esta é uma sequência padrão para enzimas que 
indicam o começo e fim dos genes, indicando onde 
iniciar a abertura da dupla hélice para transcrição, 
fato  importantíssimo para edição do DNA (AMABIS 
e MARTHO, 2004).

Para a produção de um organismo 
geneticamente modificado, são utilizadas técnicas 
moleculares para a identificação do(s) gene(s) de 
interesse, após a identificação é feito o seu isolamento 
para efetuar a extração e somente então utilizá-lo 
para a modificação de outro organismo onde ele será 
inserido na cadeia de genomas de outro organismo 
podendo ser da mesma ou de outra espécie. Pode-se 
realizar de duas maneiras a transformação genética de 
uma planta, podendo ser por AGROBACTERIUM 
ou por BOMBARDEAMENTO COM MICRO 
PROJÉTEIS.

[...]Agrobacterium, bactéria do solo que se 
associam com algumas espécies de plantas, 
transferindo a elas alguns de seus genes de 
forma espontânea. Os cientistas utilizam esse 
artifício e substituem alguns genes da bactéria 
pelos genes de interesse, que serão integrados 
naturalmente no genoma das plantas. 
(VIEIRA, BUAINAIN, LIMA, VIEIRA 
JUNIOR, CAPACLE, 2006, p.5).
[...]bombardeamento com microprojéteis, que 
são partículas de ouro ou tungstênio revestidas 
com fragmentos de DNA, contendo o gene 
de interesse. Tais partículas são colocadas 

1  A palavra gene foi criada em 1909 pelo botânico dinamarquês Wilhelm 
Ludvig Johannsen. O significado de gene na genética clássica é a unidade 
funcional da hereditariedade onde estão presentes os ácidos nucleicos, 
portadores de informações genéticas que proporcionam a diversidade entre 
os indivíduos. Gene é um segmento de DNA que leva à produção de uma 
cadeia polipeptídica e inclui regiões que antecedem e que seguem a região 
codificadora, bem como sequências que não são traduzidas (íntrons) que 
se intercalam aos segmentos codificadores individuais (éxons), que são 
traduzidos (AMABIS e MARTHO, 2004).

dentro de um aparelho (gene gun), onde são 
aceleradas em alta velocidade, sob alta pressão 
e jogadas em direção ao tecido vegetal, que 
penetrando nas células inserirá no genoma os 
fragmentos do DNA. (VIEIRA, BUAINAIN, 
LIMA, VIEIRA JUNIOR, CAPACLE, 2006, 
p.5-6).

Sendo assim, trata-se de organismos que 
tiveram genes diferentes inseridos no seu código 
genético. Segundo Badin (2015), o processo é 
realizado através da transferência de um ou mais 
genes que são responsáveis por uma determinada 
característica para um organismo no qual se deseja 
desenvolver essa capacidade dada pelo gene. como 
podemos observar na figura a seguir.

Figura 1- Reprodução Transgênica

Fonte: CULTURA MIX, 2012, online. 

Segundo D’Ambrosio (2000), um dos 
principais motivos para a criação destas sementes 
transgênicas é que as plantas se tornem mais 
resistente, tanto à pragas quanto aos utilizados para 
contê-las. Estima-se que a área de cultivo de sementes 
transgênicas cresça a uma taxa de 10% ao ano, pois, 
existe uma área total plantada superior a 100 milhões 
de hectares, distribuídos entres os Estados Unidos, 
Brasil, Canadá, Argentina, China e Índia.

3 A FINALIDADE DA PRODUÇÃO DO ALIMENTO 
TRANSGÊNICO

Nos dias atuais é comum ouvirmos dizer 
sobre a alimentos transgênicos. No entanto, há 
controvérsias sobre sua produção e benefícios 
ao consumidor. Alguns cientistas se posicionam 
contra o uso desse tipo de semente alegando não 
terem como antecipar os problemas que podem 
ser causados por esse tipo de modificação genética. 
Alguns mercados como o japonês, rejeitam de todas 
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as formas de sementes. Outros, como os norte e 
sul-americanos e o asiático aceitam. Entretanto, a 
Europa ainda mantém uma certa restrição ao plantio 
de transgênicos, mas desde 2004 (6 anos após proibir 
esse tipo de cultivo) a União Europeia finalmente 
autorizou que os alimentos transgênicos fossem 
importados (BRANDÃO, 2017; BEDIN, 2015)

A principal finalidade do plantio de 
transgênicos é o aumento da produtividade, pois sendo 
a planta obtida através de uma semente geneticamente 
modificada mais resistente a muitos vírus, insetos, 
resistente a muitos tipos de infecções provocadas por 
fungos e suas variações, e principalmente a maior 
resistência a herbicidas, podendo assim utilizar uma 
quantidade maior de defensivos agrícolas ou quanto 
seja necessário para livrar o plantio de determinada 
praga, assim, aumentando a produtividade por meio 
de diminuição de perdas pelo ataque de pragas. 
Corroborando Kleba (1998) descreve que os objetivos 
“incluem a resistência a insetos, a herbicidas, a vírus e 
a outros tipos de infecção (fungos, por exemplo), bem 
como resistência ao estresse abiótico e modificação 
de características qualitativas” (KLEBA, 1998 p. 13 
apud. OECD, 1986).

Segundo Alda Lerayer (2008) podemos listar 
alguns benefícios dos alimentos transgênicos como:

Os transgênicos podem aumentar a produção 
de alimentos, fornecendo fontes nutricionais 
mais baratas à população mundial;
Tem potencial de acabar com os problemas 
relativos à desnutrição;
A produção pode ser mais econômica, já que 
podem ser desenvolvidos organismos mais 
resistentes e duráveis;
Plantações de vegetais transgênicos podem 
requerer menos quantidade de agrodefensivos, 
água e máquinas agrícolas, agredindo o meio 
ambiente de forma reduzida;
Possibilidade de se desenvolver alimentos mais 
nutritivos, melhorando a saúde da população;
Criação de organismos capazes de produzir 
substâncias úteis para a saúde humana, como 
vitaminas, anticorpos e remédios;
Utilização de enzimas de bactérias 
geneticamente modificadas no sabão em pó, 
podendo degradar a gordura de tecidos e não 
danificá-los durante o processo de lavagem;
Forrageiras geneticamente modificadas 
poderiam reduzir a emissão de gás metano 
pelo rebanho bovino;
Organismos com tolerância a pressões bióticas 
e abióticas;
Possibilidade de uso de terras “improdutivas”, 
como as com alto teor de sal ou com poucos 
nutrientes.

A autora ainda explica que os alimentos 
transgênicos, “nada mais são do que a evolução de 
técnicas milenares” (LERAYER, 2008)

4 O CONSUMIDOR

Para Thierry Bourgoignie (1979), jurista belga 
na matéria de consumo,

[...] consumidor será toda pessoa individual 
que adquire ou utiliza, para fins privados, bens 
e serviços colocados no mercado econômico por 
alguém que atua em função de atividade comercial 
ou profissional” (THIERRY BOURGOIGNIE, 
1979)

Por tal ótica, se exclui do rol de consumidor 
a pessoa jurídica, sendo tal cenário modificado no 
ano de 1990 com a chegado do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) que nos traz a atual definição 
de consumidor que inclui a Pessoa Jurídica e a 
coletividade de pessoas em seu Art. 2º, Caput e 
Art. 2º, Parágrafo Único do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) (BRASIL, 1990).

Para melhor compreensão, é preciso 
definirmos os conceitos básicos de consumidor que 
são:

Teoria Finalista: Pela teoria finalista, fica 
excluído da proteção do CDC ao consumo 
intermediário, assim entendido como aquele 
cujo produto retorna para as cadeias de produção 
e distribuição, compondo o custo (e, portanto, 
o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale 
dizer, só pode ser considerado consumidor, para 
fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que 
exaure a função econômica do bem ou serviço, 
excluindo-o de forma definitiva do mercado de 
consumo.
Finalista Moderada: Pela definição legal, 
portanto, consumidor há de ser: pessoa física ou 
jurídica, não importando os aspectos de renda e 
capacidade financeira; como destinatário final, 
ou seja, para uso próprio, individual, familiar 
ou doméstico, e até para terceiros, desde que o 
repasse não se dê por revenda. Não foi incluído 
na definição legal, o intermediário, que é aquele 
que compra com objetivo de revender após 
montagem, beneficiamento ou industrialização.
Maximalista: é a doutrina que procura encaixar 
no conceito de consumidor um maior número 
de agentes. Dessa forma, acaba considerando 
como consumidor todos os destinatários fáticos 
da relação de consumo, bastando retirar o 
produto ou serviço do mercado, não precisando 
haver o seu exaurimento. Essa teoria admite o 
consumo intermediário, ou seja, o reemprego 
do bem obtido na atividade do agente. 
(PORTAL EDUCAÇÃO, online).
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 
jurídica que adquire ou utiliza produto ou 
serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor 
a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas 
relações de consumo. (BRASIL, 1990)

Segundo Vieira, Buainain, Lima, Vieira 
Junior, Capacle (2006):
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O CDC adota um conceito de caráter 
econômico para consumidor, ou seja, levando 
em consideração tão-somente que o mercado 
de consumo adquire bens ou então contrata 
a prestação de serviços, como destinatário 
final, agindo com vistas ao atendimento 
de uma necessidade própria e não para o 
desenvolvimento de um outra atividade 
negocial, define consumidor como sendo aquele 
que adquire bens ou serviços como destinatário 
final. (VIEIRA, BUAINAIN, LIMA, VIEIRA 
JUNIOR, CAPACLE, 2006, p.3).

O consumidor pode influenciar extremamente 
a economia, adquirindo e consumindo produtos 
e serviços ofertados no mercado, selecionando e 
julgando por meio de utilização a qualidade e custo 
benefício, podendo ele expressando sua opinião 
manter por décadas um produto no mercado ou 
simplesmente fazer com que o determinado serviço 
ou produto caia no esquecimento, porém, tal 
força é relativa e está ligada diretamente ao grau 
de informação que ele obtém sobre o produto ou 
serviço.

5 DIREITO DO CONSUMIDOR

A sociedade sofreu uma grande transformação 
no último século que, exigiu alterações nos meios, 
econômico, político e jurídico, divergindo de um 
novo patamar econômico, com alterações sociais 
inéditas e inesperadas tem-se o surgimento de um 
novo modelo social chamado de: a sociedade de 
consumo (VIEIRA, BUAINAIN, LIMA, VIEIRA 
JUNIOR, CAPACLE, 2006, p.10).

Deveria ser o consumidor o beneficiário maior 
com todas as transformações ocorridas, pois ele é o 
destinatário final de produtos e serviços.

Não faltam os que afirmam ser o consumidor 
o principal agente da vida econômica. Ê 
para ele e pensando nele que se produz. E a 
ele que se vendem produtos e serviços; é a 
ele que se busca seduzir com a publicidade. 
E o consumidor, enfim, quem paga a conta 
da produção e é dele que vem o lucro do 
produtor. (BENJAMIN, 1988 p. 1-2).

O direito do consumidor não engloba apenas 
as relações de consumo, mas também os crimes 
cometidos contra a economia popular.

[...] a livre distribuição de produtos necessários 
ao consumo do povo e a consequente legislação 
sobre a intervenção do domínio econômico; 
bem como apresenta uma nova visão e maior 
amplitude jurídica das responsabilidades 
por danos causados não só diretamente ao 
consumidor, mas também, ao meio ambiente, 
a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico. (VIEIRA, 
BUAINAIN, LIMA, VIEIRA JUNIOR, 
CAPACLE, 2006, p. 2-3)

6 O DIREITO DO CONSUMIDOR A INFORMAÇÃO

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) 
(BRASIL, 1990), que é de interesse social e de ordem 
pública, tem como principais princípios o princípio 
da transparência e o princípio da devida informação.

O Princípio da Transparência pode ser 
encontrado no Art. 4º, Caput, do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC)  (BRASIL, 1990) 
que obriga o fornecedor a dar a oportunidade para 
que o consumidor conheça os produtos e serviços, 
inclusive quanto ao conteúdo do produto.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de 
Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à 
sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 
seus interesses econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e 
harmonia das relações de consumo, atendidos 
os seguintes princípios: (BRASIL, 1990)

A informação no mercado de consumo é de 
máxima importância, é de obrigação da empresa 
informar tudo sobre o produto/serviço, alertando 
os consumidores da segurança e dos riscos à saúde 
conforme alude o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) no seu Art. 6º (BRASIL, 1990).

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I -  - a proteção da vida, saúde e segurança 

contra os riscos provocados por 
práticas no fornecimento de produtos 
[...]

II -  - a educação e divulgação sobre o 
consumo adequado dos produtos [...]

III -  - a informação adequada e clara sobre 
os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade, 
[...] (BRASIL, 1990)

7 SOBRE A ROTULAGEM DE PRODUTOS 
GENETICAMENTE MODIFICADOS

Rotulagem consiste em toda inscrição, 
legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou 
gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada, 
gravada em relevo ou litografada ou colada sobre 
a embalagem do alimento. (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2002, online). 

Como já exposto anteriormente, “a 
produção de alimentos transgênicos traz muita 
polêmica, seja em qualquer país, pela falta de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 8.078-1990?OpenDocument
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domínio geral da população no assunto, bem como 
o interesse econômico das empresas produtoras 
de defensivos agrícolas e sementes transgênicas.” 
Com a constante divulgação de notícias pouco 
objetivas sobre os alimentos transgênico, confunde 
a opinião pública que tende a adotar uma postura 
conservadora. Surgindo assim a necessidade de 
regulamentação pelo Estado por meio do um 
decreto específico para a rotulagem dos alimentos 
transgênicos ou que contenham seus derivados 
(BRASIL, 2003).

Art. 2o Na comercialização de alimentos 
e ingredientes alimentares destinados ao 
consumo humano ou animal que contenham 
ou sejam produzidos a partir de organismos 
geneticamente modificados, com presença 
acima do limite de um por cento do produto, 
o consumidor deverá ser informado da 
natureza transgênica desse produto.
§ 1o Tanto nos produtos embalados como 
nos vendidos a granel ou in natura, o rótulo 
da embalagem ou do recipiente em que estão 
contidos deverá constar, em destaque, no 
painel principal e em conjunto com o símbolo 
a ser definido mediante ato do Ministério 
da Justiça, uma das seguintes expressões, 
dependendo do caso: “(nome do produto) 
transgênico”, “contém (nome do ingrediente 
ou ingredientes) transgênico(s)” ou “produto 
produzido a partir de (nome do produto) 
transgênico”.
§ 2o O consumidor deverá ser informado sobre 
a espécie doadora do gene no local reservado 
para a identificação dos ingredientes. 
(BRASIL, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa podemos observar as diversas 
questões sobre as sementes transgênicas e quais seus 
benefícios para a população. O direito à informação 
do consumidor é algo considerado irrelevante 
pois, apenas o que se tem levado em consideração 
é o direito da empresa. Este artigo foi construído 
a partindo da ideia de que o rótulo deve ser usado 
como veículo de informação para o consumidor e 
que a falta deste poderá atribuir direitos consagrados 
constitucionalmente.

No entanto, ainda há muitas controvérsias 
sobre o assunto e, o acesso à informação pode ser 
considerada, de certa forma, ainda insegura. Essa 
impossibilidade de ter 100% de certeza sobre 
o futuro é que o tem transformada as sementes 
transgênicas em verdadeiras vilãs. O tempo nos dirá 
muita coisa inclusive se há algum problema com esse 
tipo de semente.
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RESUMO

O trabalho versa a inclusão no viés econômico 
de método de custos evitados advindo do uso de 
energia renovável dos resíduos por meio da logística 
reversa dos bens. A pesquisa busca trazer incentivos 
de como a substituição por matéria prima 
secundária advinda da logística reversado contribui 
para o fomento do direito fundamental que versa na 
dignidade da pessoa humana. Partiu-se da premissa 
dos direitos fundamentais da constituição, isolando 
uma ordem de direitos, até se chegar ao microbem 
ambiental, tutelado como direito à vida geracional 
e intergeracional. O objetivo é aprofundar o uso 
da internalização do custo de produção e pós-
consumo.

PALAVRAS-CHAVE

direitos fundamentais; resíduos; gestão; logística reversa.

ABSTRACT

The work deals with the inclusion in the 
method of economic bias costs avoided by the use of 
renewable energy of waste by means of reverse logistics 
of goods. The search search bring incentives of as the 
replacement for secondary raw materials from reversado 
logistics contributes to promoting the fundamental 

right that deals in human dignity. Broke the premise 
of fundamental rights of the Constitution, isolating an 
order, until the environmental microbem, tutored like 
right to life generational and intergenerational. The 
goal is to deepen the use of internalization of the cost of 
production and post-consumer.

KEYWORDS

fundamental rights; waste; management; reverse logistics.

INTRODUÇÃO

A civilização juntamente com a encomia 
vem sendo norteada nos últimos 70 anos com 
acelerado crescimento, e isso tem sido feito de 
forma desordenada, eis que este notável mercado, 
vem dando sinais de esgotamento com o modelo 
de produção existente. Entretanto surgem dúvidas 
sobre a continuidade e a extensão deste avanço.

A gestão do mercado tem se mostrado 
insustentável, eis que não repousa em vias de custo 
efetivo a abordagem crucial da obtenção da matéria-
prima, digo isso, pois, a produção da forma como se 
encontra está em um total esgotamento, eis que os 
recursos naturais são esgotáveis, disso vale a máxima 
de que o modelo de produção deve ser repensado, ou 
seja, decisões sábias devem ser tomadas, mesmo em 
uma economia capitalista.
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Com o atual contingente populacional e a 
globalização, avistam-se problemas, como geração 
de resíduo causado pelo consumo inconsciente, 
partindo de um modelo de produção pautado tão 
somente em usar e fruir do meio ambiente, sem, 
contudo, utilizá-lo como se propriedade fosse 
assim seria, portanto sustentável, pois o direito de 
propriedade gera ônus para o proprietário, fazendo 
com que este tenha uma contraprestação positiva 
com o meio. Portanto, necessário se faz repensar o 
desenvolvimento à luz dos limites impostos pelas 
decisões, evitando-se assim uma crise sistêmica.

Dado que o progresso humano ocorreu de 
forma lenta na maior parte da história, mas adquiriu 
uma dimensão exponencial nas últimas sete décadas, 
com a aceleração das atividades antrópicas da crise 
de 1929 e o pós-guerra. O progresso tecnológico, 
atrelado à expansão da produção de bens e 
serviços, que vem contribuindo para uma melhoria 
significativa na qualidade de vida de bilhões de 
pessoas, todavia, é uma falácia. Eis que há emergente 
necessidade de se adequar a ao modelo capitalista de 
produção e consumo, a viabilidade econômica para 
gestão dos resíduos gerados, em todo o ciclo, seja na 
linha de produção ou não linha do consumo e pós-
consumo.

O que há é uma imaturidade no risco, 
desinformação e deturpação programada a 
respeito da natureza e da gravidade dos problemas 
ambientais. Nestas décadas estamos adentrando cada 
vez mais em uma sociedade de risco, ocasionada pela 
falta de uma visão consentida sobre determinantes 
contornos da direção que a economia deve cursar 
no seu modelo de produção, consumo e descarte, o 
que vem, contudo, de forma imatura, propiciando 
o surgimento de soluções espúrias, favorecendo um 
clima de inação política insustentável.

Partindo da premissa de que a Constituição 
Federal Brasileira tem a norma da sustentabilidade 
como base para o princípio da dignidade da pessoa 
humana, esta passa a ser no nosso ordenamento 
norteador da tutela dos direitos fundamentais. O 
presente estudo pretende abordar a viabilidade 
econômica na gestão de resíduos na busca de um 
balanço ambiental positivo, no caso o estudo a respeito 
do contingente populacional em uma abordagem 
de mercado para um custo efetivo sustentável e o 
princípio da equimarginalidade da escolha ótima no 
tocante ao consumo consciente, uma abordagem na 
avaliação e gestão de resíduos sólidos com enfoque 
no esgotamento do modelo de produção e descarte 

existente e finalmente uma abordagem no método de 
custos evitados por meio do uso da logística reversa.

Em um primeiro momento, sob a perspectiva 
de uma revisão bibliográfica e análise crítica, será 
analisado como o contingente populacional vem 
se formando com o passar das décadas, nas crises 
presentes, principalmente aquelas relacionadas com 
a falta de comida, em uma abordagem de mercado 
para um custo efetivo sustentável dessa geração. 
Vale ressaltar que as grades mudanças de paradigma 
que ocorreram na história, como, por exemplo, a 
Revolução Industrial se deram primordialmente 
pelo êxodo ocorrido nos campos pela escassez de 
comida, de modo que, no momento presente a crise 
de refugiados também se assemelha neste mesmo 
motivo, isso prova que o sistema de produção não 
está sendo eficiente, ou se está tentando ser, o passivo 
gerado tem sido insustentável, prova disso são as 
degradações que vem ocorrendo no campo, por meio 
de uso cada vez mais exacerbado de agrotóxicos com 
intuito de aumentar a produção para alimentar esse 
contingente, mormente quase que exclusivamente 
urbano.

Esse contingente populacional eminentemente 
urbano concentra-se nos grandes centros em busca 
de comida e trabalho, e acaba esgotando esses 
meios de forma insustentável com moradias sem 
qualquer estrutura sanitária, de modo que, na busca 
de sobrevivência a qualquer custo, vivem em um 
movimento de massa, ou seja, sem qualquer estrutura, 
não tem escolha, consomem de qualquer jeito e o que 
tiver no momento, esse consumo desordenado em 
centros urbanos decorrente da pobreza extrema que 
há, por conta da falta de planejamento, tronando a 
sobrevivência insustentável. Desse apontamento vale 
a pena elencar uma das conclusões da Rio 92, a de 
que “o maior problema da poluição ambiental é a 
pobreza”

Dito isso, ressalta-se ainda que neste 
contingente populacional na busca de comida e 
trabalho, o consumo tem sido tratado como meio de 
obter felicidade, uma falácia, eis que esta felicidade 
está eivada de insaciabilidade, faz com que não haja 
uma escolha ótima, ou seja, um consumo consciente, 
de modo que na margem de cerca de 7 bilhões de 
pessoas hoje no planeta, onde de cada três pessoas, 
uma é chinesa, se os chineses consumissem como 
os americanos, precisaríamos de três planetas para 
depositar o resíduo gerado por esse consumo.

Partindo da premissa de que a viabilidade 
econômica na gestão dos resíduos gerados nesse 
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contingente populacional existente necessita de 
um método de custos evitados, ou  seja, reuso da 
matéria prima por meio da reciclagem dos resíduos, 
a abordagem da logística reversa no ciclo produtivo é 
a abordagem o que fará diferença nesta década para 
um balanço ambiental positivo e sustentável.

Para tanto a pesquisa será desenvolvida 
conforme o método de abordagem dialético jurídico, 
bem como a técnica da pesquisa bibliográfica.

Trata-se de pesquisa com método exploratório, 
comparativo, levantamento bibliográfico e com 
delineamento a partir da verificação da legislação 
por analogia. Formulada uma construção lastreada 
em premissas que trazem defesa aos princípios que 
regem o direito ambiental e mantem a justiça nas 
transações deste mercado, buscando para tanto trazer 
equilíbrio à ordem econômica.

O referencial teórico da presente pesquisa 
está na teoria econômica do Direito, tendo  por 
objetivo a gestão dos resíduos, por meio de decisões 
integradas do retorno do mesmo como matéria prima 
secundária, em uma gestão de custos apta a inserir 
no mercado de trabalho todos os agentes envolvidos 
no ciclo produtivo e destrutivo do resíduo, tanto na 
produção de matéria prima secundária como que na 
eficiente gestão com o meio ambiente daquilo que 
não pode ser reciclado.

1 CONTINGENTE POPULACIONAL: ABORDAGEM 
DE MERCADO EFETIVO SUSTENTÁVEL

O planeta hoje, com cerca de 7 bilhões de 
habitantes, possui um contingente insustentável em 
vários sentidos, o que se torna objeto de diversas 
crises, como migratórias, humanitárias, fome, 
desemprego, mortalidade infantil, prostituição, 
causadas por uma má gestão da viabilidade econômica 
para principalmente sustentar esse contingente, isso 
porque crise e revolução só é gerada por falta de 
comida, diga-se a própria Revolução Industrial do 
século XVIII.

Antes da Revolução Industrial e Energética, 
ocorrida no final do século 18, o crescimento 
econômico e demográfico do mundo era lento. 
Porém, entre 1900 e 2000, o PIB global cresceu 
18,6 vezes, a população ampliou-se em 3,9 vezes e 
a renda per capita mundial aumentou 4,8 vezes. As 
maiores taxas de crescimento ocorreram entre 1950 
e 1973, período que corresponde à recuperação pós-
Segunda Guerra Mundial e pré-crise do petróleo 
(MADDISON, 2008).

Tomemos como parâmetro o estudo de 
Thomas Robert Malthus (1766-1834), no modelo 
malthusiano, a população tendia a crescer em 
progressão geométrica em função de uma suposta 
correlação direta entre fecundidade e renda. Nesta 
visão, se a pobreza fosse reduzida haveria uma 
“explosão populacional”, pois as pessoas se casariam 
mais cedo, teriam mais crianças e mais filhos 
sobreviventes devido à redução da mortalidade 
infantil, além do aumento da expectativa de vida.

Na mesma época, um dos precursores 
na consideração da relação entre população, 
desenvolvimento e ambiente foi John Stuart Mill 
(1806-1873), para ele o planeta, o crescimento 
econômico e populacional tem limites. Por isso, Mill 
foi inovador ao ver, de maneira afirmativa, o fim do 
crescimento e da competição econômica, passando 
para tanto a defender a natureza.

O que Malthus não pode prever com seu 
estudo sobre controle da população por aumento 
das taxas de mortalidade, controle da população 
por meio da redução das taxas de fecundidade, é 
que houvesse uma revolução industrial alimentícia, 
aumentando de forma exponencial a produção.

E agora concluindo o pensamento de 
Mill, tem-se que de fato deve-se promover uma 
viabilidade no crescimento e na competição 
econômica, passando a ser essa sustentável, eis que 
o modelo de produção gera ônus para o planeta 
no seu modelo de produção. Essa mudança de 
paradigma no modelo de produção elenca não só a 
forma da produção, mas, sobretudo, o que se vem 
produzindo, eis que para alimentar boa parte da 
população do planeta, os alimentos são produzidos 
com excesso de quantidade de hormônios e 
agrotóxicos, altamente cancerígenos.

O sistema, todavia, necessita readequar 
seus paradigmas, eis que a insustentabilidade do 
desenvolvimento desigual: globalização, meio 
ambiente e população precisa ser repensado com 
viabilidade econômica e social, com decisões 
acertadas. Assim, se o comportamento racional inclui 
a promoção sagaz de nossos objetivos, não há razão 
por que o favorecimento sagaz de nossa simpatia ou 
a promoção sagaz da justiça não possam ser vistos 
como exercícios de escolha racional, (SEN, p. 343-
344).

A sustentabilidade social é componente crítico 
da sustentabilidade global. Embora o crescimento 
econômico tenha melhorado as condições de vida de 
bilhões de pessoas, seus frutos têm sido distribuídos 
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de forma crescentemente desigual. O mecanismo 
que produziu o crescimento foi, principalmente, 
o “throughput growth” (“extrai/produz/descarta”) 
estimulado pelo consumo. A globalização massificou 
este processo e estendeu rapidamente o crescimento 
a todos os continentes. Entretanto, o ritmo de 
depleção dos recursos naturais que sustentam esse 
crescimento, juntamente com o agravamento dos 
riscos ambientais, limita a possibilidade de extensão 
dos benefícios do “desenvolvimento” a toda a 
crescente população mundial (CAVALCANTI, 
2012).

Urge necessária visão levando em conta as 
diversidades locais, mas uma visão econômica, 
inclusiva, social, econômica, cultural, tecnológica, 
de saúde pública, não podemos pensar no resíduo 
como aquele problema que todos querem descartar. 
O resíduo tratado ecologicamente e não tóxico é 
eficiente economicamente quando na geração de 
energia renovável.

Requer-se, portanto a implementação da 
não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, 
o tratamento e a destinação adequada, esta é a 
abordagem de mercado que se terá com um efetivo 
sustentável, dado que segundo Kant “toda pessoa é 
um fim em si mesmo”.

Nesse viés de agravamento, tem-se que o 
rápido avanço tecnológico que iniciou seus áureos 
tempos com a revolução industrial tem pagado um 
alto preço ao ambiente natural, de modo que o 
transporte de massa, processos de industrialização, 
telecomunicações e químicos sintéticos são 
todos responsáveis pelo estilo de vida avançado 
desfrutado hoje pela sociedade, mas também 
responsáveis pela imensa degradação ambiental que 
esta mesma sociedade agora enfrenta. Analisando 
retrospectivamente, agora nós reconhecemos 
que o trade-off entre qualidade ambiental e 
desenvolvimento econômico foi significativo. 
(CALLAN, e THOMAS, 2010).

Do exposto, necessário se faz pautar 
que a manutenção da nossa espécie depende 
fundamentalmente de se traçar de forma eficaz e 
efetiva, entre Poder Público, empresa e sociedade, 
uma linha tênue capaz de redefinir a ordem 
econômica local, com pensamento mundial, de 
forma a minimizar impactos ambientais em todas as 
suas vertentes, seja ela na produção, no consumo e 
pós-consumo, maximizando ações voltadas para um 
mercado abastecido de energias sustentáveis, isso sim 
fará com que a norma fundamental da uma nação 

voltada na dignidade do seu povo possa ser alocada 
com ética e tutelada. Não é momento de limitar o 
progresso econômico e sim de educá-lo.

2 PRINCÍPIO DA EQUIMARGINALIDADE DA ESCOLHA 
ÓTIMA A PARTIR DO CONSUMO CONSCIENTE

Dado que o crescimento econômico ocorrido 
nos últimos 70 anos se deu baseado em uma única 
conjugação de fatores, alguns favoráveis, outros 
nem tanto como: grande disponibilidade de energia 
fóssil a preços muito baixos; elevada disponibilidade 
de recursos naturais até então pouco explorados 
(terra, água, florestas, biodiversidade, etc.); enorme 
crescimento da população, com significativo 
aumento da expectativa de vida da mesma; 
êxodo rural ocasionando rápida e desordenada 
concentração da população nas áreas urbanas, 
fomentando uma economia e um consumo de 
massa, baixo nível de investimentos em direitos 
fundamentais básicos como educação, da saúde, da 
participação social e política e  de outros benefícios 
sociais; alargamento da atividade industrial causado 
pelo aumento da produtividade dos fatores de 
produção, chega-se à máxima de diagnosticar que 
estes fatores contribuíram e ainda contribuem 
para uma gestão nos resíduos gerados de forma a 
promover a partir disso uma equimarginalidade na 
fruição do pós-consumo, com viés a uma balanço, 
que se almeja, ao final seja ambientalmente positivo 
nas relações existentes, mercado e consumidor.

Para tanto, infere-se desta exposição que 
infelizmente, as interações sociais e os laços afetivos 
estão cada vez mais fracos, devido à modernidade 
líquida. Tudo passa a ter um cunho econômico, 
focalizando a materialidade nas relações (cf. 
BAUMAN, 2007, p. 18).

O modelo existente de produção, consumo 
e pós-consumo, como vimos fez solo fértil para a 
sobrevivência das civilizações hodiernas, contudo, 
deixando um enorme passivo ambiental. Isso porque 
vivemos na política do consumo inconsciente e a 
qualquer custo, prevalecendo somente a política do 
mercado.

Fato é que determinados problemas são 
agravados ainda mais em épocas de alternância 
dos gestores públicos municipais ou em cidades 
litorâneas onde a população flutuante altera 
drasticamente a capacidade da carga urbana e 
impacta demasiadamente a estrutura consumista, 
tornando todo o sistema insustentável.
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Prega-se o dever de racionalidade, 
responsabilidade articulada entre uma escolha ótima 
no tocante ao processo de produção, consumo e 
pós-consumo, um processo de gestão ambiental 
com lógica, com diálogo entre Estado – sociedade 
e empresas, todos serão responsáveis pela produção 
e disposição final dos resíduos sólidos, todos temos 
responsabilidades.

Reporta-se, todavia, a uma necessidade na 
mudança da cultura do consumo, onde o mercado 
precisa otimizar na linha de produção interesse vital 
no uso de matéria prima secundária advinda da 
reciclagem dos produtos consumidos, otimizando 
na linha de produção uso de energia renovável. Se a 
política do consumo ainda vai demorar gerações para 
se adequar, o mercado não pode deixar esse passivo 
altamente rentável “ir para lata do lixo”.

Faz-se necessário para a otimização do sistema 
uma mudança da cultura de consumo, entretanto, 
a dimensão ambiental nesse ciclo precisa vir por 
parte do próprio mercado, pois é ele que condiciona 
os preços, e é mediante a oferta que o consumo se 
faz. De modo que a reflexão acerca da necessária 
prática de relações de consumo sustentáveis necessita 
neste conjunto (oferta – consumo – consciência), 
valorizar a qualidade de vida para as gerações futuras, 
a análise do impacto ambiental de um produto ou 
serviço colocado no mercado, às consequências 
ambientais futuras, principalmente na atuação da 
cadeia produtiva e do descarte, como já elencado, 
eis que é nesse momento que ela ganha concretude 
insustentável.

É nessa, portanto, que o avanço das 
discussões e a busca de consensos só são atingidos 
numa perspectiva de interdisciplinaridade e de 
compreensão da disparidade existente entre os atores 
envolvidos, Poder Público, empresa e sociedade, com 
fluência marcante do mercado.

Infelizmente na realidade dos grandes centros 
mostra-se impraticável práticas sustentáveis, isso 
porque essa relação interdisciplinar encontra-se 
insustentável há décadas, ocasionada pela corrupção 
dos dirigentes, pelas inúmeras licenças “compradas” 
pelo setor industrial e pela péssima educação 
ambiental da sociedade, que para uma tentativa 
digna de sobrevivência, trabalha e consome de forma 
desordenada, lastreada pela visão das duas outras 
vertentes, busca viver somente, e quando diz-se que 
o sistema está fadado ao fracasso diz: “é culpa do 
governo”, como se ela, sociedade, não fizesse parte 
importante deste conjunto.

A questão do consumo consciente vai muito 
além da vontade, pois a lógica e consistência interna 
das sociedades e todos os seus atores econômicos – 
Estados, empresários e trabalhadores –, assim como 
os organismos internacionais de desenvolvimento, 
de tal modo é se prezar por um mercado em estima 
transformação no tocante ao que se fazer depois do 
consumo, se este só ficar na vontade de se transformar 
em consciente.

A despeito deste arcabouço e dos seus 
mecanismos que garantem a prevalência e a 
persistência do modelo existente a mundo está a cada 
momento se colocando em alerta. Desde a comentada 
palestra do ex-secretário do Tesouro dos Estados 
Unidos, Larry Summers, na reunião do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), em novembro 
de 2013, o termo “estagnação secular” entrou em 
evidência, significando que a economia mundial deve 
entrar em um longo período de baixo crescimento 
econômico (BALDWIN; TEULINGS, 2014).

Crises terríveis, como no caso atual da Grécia, 
podem se multiplicar, pois desaceleração econômica 
causada pelo modelo frenético de produção 
insustentável e consumo que existe, só levam a 
estagnação da sociedade, eis que é impossível manter 
o crescimento de forma infinita. Isso leva a dizer 
que devemos repensar nosso modelo de civilização 
baseado no consumo e no aumento constante da 
produção.

No período pós-guerra, a acentuação do 
consumo foi adotada nos Estados Unidos como 
estratégia explícita para mobilizar o complexo militar 
industrial que, de outra forma, seria sucateado.

Mecanismos cada vez mais eficientes foram 
criados para induzir a população mundial a consumir 
mais bens e serviços, uma parcela crescente dos quais 
tendia a ser supérflua. Não por acaso, expandiram-
se nessa época também os grandes veículos de 
comunicação de massa, como o rádio e a TV, da 
mesma forma que aumentaram práticas como a 
“obsolescência planejada”. O motor dos incrementos 
da produção que têm gerado o crescimento 
econômico e a redução da pobreza é o consume de 
bens de consumo massivo, o estímulo à renovação 
constante de produtos e processos gerada pelo 
desenvolvimento tecnológico e a facilidade de acesso 
físico aos canais de consumo protagonizada pelas 
grandes redes de supermercados e pelos shopping 
centers.

Posteriormente, o processo de globalização 
econômica iniciado no final da década de 1980, 
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associado à queda do Muro de Berlim e à prevalência 
das formas capitalistas de produção mesmo em países 
“comunistas” como a China, deu um novo e imenso 
impulso ao consumismo (MARTINE; TORRES; 
FREIRE DE MELLO, 2012).

Necessário dinamizar a política do consumo 
pelo consumo, focados no desenvolvimento 
intergeracioanal. A isso sim se dará meios de manter 
nossa geração e as futuras.

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS COM 
ENFOQUE NO ESGOTAMENTO DO MODELO DE 
PRODUÇÃO E PÓS-CONSUMO EXISTENTES

Por resíduo tem-se que é tudo aquilo que 
provém do resto da atividade humana, principalmente 
do consumo, pela fabricação e sobra, e que por 
muitas vezes é chamado de lixo. Esta curta explicação 
se faz necessária para avaliar que o que temos hoje é 
um sistema condenado na gestão de resíduos, dado o 
modelo de produção ainda existente, portanto meios 
eficazes para minimizar os impactos advindos desta 
má gestão são medidas que devem ser implementadas 
em escala global, a fim de se evitar a queda do sistema 
que hoje ainda é, diga-se, sustentável.

A dificuldade, todavia, que se verifica 
quando da fase do resíduo, na cadeia de produção 
e consumo, é que estes são considerados inúteis por 
seus geradores, e por isso indesejáveis. De modo 
que a má gestão está em toda a cadeia, a saber: na 
produção, no consumo e no descarte.

Por ser tratado com tanto descaso é que sua 
destinação causa tantos problemas, principalmente 
porque na grande maioria das vezes esse resíduo é 
descartado diretamente na natureza, como é o caso 
dos lixões a céu aberto, muito comum ainda em 
países em desenvolvimento, como, Índia, Brasil e 
demais países latinos.

O modelo atual, e porque não, antropocêntrico 
na gestão dos resíduos precisa mudar, nesse enfoque, 
Vicente (2011, p. 34), elenca que: “esta visão, 
preocupada tão somente com o bem-estar do 
homem enquanto único ser dotado de racionalidade, 
os elementos do meio ambiente, como a fauna e a 
flora eram considerados res nullius, ou seja, coisa 
sem dono, não havendo por isso uma preocupação 
com a natureza ou com a proteção efetiva do meio 
ambiente.” Esse antropocentrismo tradicional ou 
utilitarista resultou na degradação ambiental sem 
precedentes, e com o passivo atual que se contar 
somente com a legislação vigente, está contribuindo 

com a extinção da nossa espécie, assim como já 
contribuiu com a extinção de espécies de animais e a 
destruição significativa de elementos da flora.

Tal premissa mercê destaque, pois o modelo 
de gestão necessita de uma abertura das instituições 
e das estruturas políticas decisórias que viabilize 
assegurar uma realidade condizente com as a devidas 
proporções elevadas de risco e danos ambientais, 
além do fato de que o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado está relacionado ao 
princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana, que legitima o sistema jurídico como um 
todo, inclusive com a necessidade de tutelar gerações.

Assim, em um conceito mais amplo pode-
se dizer que se traduz a resíduo tudo aquilo que 
se tem como lixo, refugo, industriais, comerciais, 
domésticos, enfim tudo aquilo proveniente da 
atividade humana essencial para sua sobrevivência, 
ou não, mas que ao final se transforma em passivo 
para o ambiente, poluindo o entorno da sociedade, 
deixando-a em constante risco. Praticamente tudo 
que vai para o lixão a céu aberto, fomentando, em 
tese, a sociedade de risco, poderia em qualquer 
momento ser reciclável; a exemplo do: alumínio, 
plástico, papel, vidro. Sem falar no resíduo orgânico, 
que pode vir a gerar adubo orgânico.

A legislação brasileira é muita farta no assunto, 
a exemplo ainda da Lei n. 12.305/10, a qual chegou 
com meios mais eficientes para o problema da gestão 
dos resíduos. Esta lei brasileira é o grande viés que vem 
fazendo com que haja eficiência na ideia proposta, ou 
seja, gestão no modelo de produção e pós-consumo, 
pois prevê que os resíduos devem ser reaproveitados e 
reciclados, tendo em vista a enorme possibilidade de 
reaproveitamento por meio da logística reversa, bem 
como a responsabilidade compartilhada no ciclo de 
vida do produto, incluindo principalmente, esta, 
desde o modelo de produção.

A ideia, portanto, voltada na eficiência da 
gestão dos resíduos envolvendo o antigo modelo 
de produção insustentável existente, traz em 
tempos hodiernos um novo pensamento, voltado 
principalmente no investimento de energias 
renováveis advindas da modulação no novo modelo 
de produção, o qual principalmente deve estar 
voltado no uso e reuso de energia renovável por meio 
dos resíduos gerados.

Nesse ponto de vista, temos, portanto, que é 
possível, no modelo de gestão que vem sendo adotado 
por meio da legislação atual, o lançamento dos 
resíduos no meio ambiente por meio da recuperação, 
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reciclagem e reutilização, é o modelo de balanço de 
materiais ótimo a ser almejado, de modo que neste, 
os fluxos estarem equilibrados.

E isto está fundamentado cientificamente, eis 
que de acordo com a primeira lei da termodinâmica, 
matéria e energia não poderiam ser criadas nem 
destruídas. Aplicando essa lei fundamental o modelo 
do balanço de materiais significa que, no longo 
prazo, o fluxo de materiais e de energia extraídos da 
natureza, em forma de consumo e produção, deve 
ser igual ao fluxo de resíduos gerados que vão destas 
atividades de volta para o ecossistema. Colocado de 
outra maneira, quando matérias-primas são utilizadas 
em uma atividade econômica, elas são convertidas 
em outra forma de matéria e energia, mas nada é 
perdido no processo. (CALLAN, THOMAS, 2010).

De modo que o modelo de pós-consumo 
existente precisa ser revisto, eis que dada a 
obsolescência embutida atual dos bens produzidos, 
também chamada de obsolescência programada, 
a tendência é que a durabilidade seja cada vez 
menor e o consumo cada vez maior, gerando uma 
inflexão na gestão adequada dos resíduos. Daí a real 
necessidade de uma gestão com enfoque econômico 
ambiental no que dispomos hoje de mais eficiente 
como internalizar passivo com intuito de redução 
de custos no produto final e absorção de matéria 
prima secundária advinda da reciclagem e energia 
renovável.

Essa obsolescência programada tida como 
“a redução artificial da durabilidade dos bens de 
consumo, para que induza os consumidores a 
adquirir produtos substitutos antes do necessário 
e, por consequência, com mais frequência do que 
o fariam”, segundo MORAES (2015, p. 51), leva a 
uma redução artificial do tempo de vida do produto 
acabando por provocar um consumo desnecessário 
resultando em um enorme volume de equipamentos, 
materiais e matérias que passarão a ser tratadas como 
“lixo” na maioria das cidades brasileiras.

Segundo Zygmunt Bauman a sociedade de 
produtores visava produtos duradouros, que fossem 
úteis por um longo prazo, pois desejava segurança e 
estabilidade e via nos bens de fato duráveis uma forma 
de proteção. Porém, na sociedade de consumidores 
esse desejo por estabilidade é visto como um 
risco, posto que, consumismo é caracterizado por 
instigar nos indivíduos cada vez mais desejos, 
resultando na rápida substituição dos bens. Novas 
necessidades exigem novas mercadorias, que por sua 
vez exigem novas necessidades e desejos; o advento 

do consumismo augura uma era de “obsolescência 
embutida” dos bens oferecidos no mercado e assinala 
um aumento espetacular na indústria da remoção do 
lixo. (BAUMAN, 2008, p.45)

A avaliação, portanto, do modelo do balanço 
de materiais, como os transformados em mercadorias, 
consumidos e descartados no pós-consumo, é 
positiva, quando no modelo de fluxo circular do 
resíduo é positiva, quando equaciona a atividade 
econômica e o meio ambiente, e esta é a viabilidade 
existente no modelo atual na gestão dos resíduos 
na busca de um balanço ambiental positivo. E este 
balanço positivo só ocorrer quando não existir, mas 
a perspectiva de que polução ambiental é falha de 
mercado, mas sim, a prospecção de que a eficiência só 
é atingida quando se preservam os recursos naturais 
e minimiza-se a geração de resíduos, aumentando 
o aproveitamento do recurso por meio de energias 
renováveis e rentáveis.

4 MÉTODO DE CUSTOS EVITADOS: UMA 
ABORDAGEM INDIRETA COM USO DA LOGÍSTICA 
REVERSA PARA OBTENÇÃO DE ENERGIAS 
RENOVÁVEIS

A legislação brasileira, no objetivo de abordar 
ao processo de defesa ambiental o quantitativo 
positivo eivado na avaliação de custo evitada, 
viabilizou na cadeia produtiva de bens e consumo a 
logística reversa.

Esse instrumento permite um crescimento no 
mercado de reciclagem, tornando mais vantajoso, 
além de viabilizar o aumento de tecnologia e 
investimento privados.

Nesse sentido, embora a implantação da 
logística reversa seja desafiadora, diante dos diversos 
canais para a sua estruturação, vem revelar que tende 
a ser um instrumento que permitirá uma melhor 
equalização dos problemas que envolvem a grande 
geração de resíduos, evita o desperdício e preserva o 
meio ambiente.

Pelo fato de matéria e energia não poderem ser 
destruídas, pode parecer que pelo fluxo da logística 
reversa de matérias seja a solução para o problema 
existente, isso porque de acordo com a segunda lei 
da termodinâmica a capacidade da natureza para 
converter matéria e energia não é ilimitada, durante a 
conversão de energia, parte dela se torna inutilizável, 
e em tese, não estaria mais disponível para utilização 
em outros processos, e é ai que a implementação 
da logística reversa com reutilização, recuperação, 



26

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 09 – AS CRISES NO MUNDO E OS IMPACTOS NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

reciclagem, trará energia renovável como combustível 
e matéria prima no ciclo produtivo.

A logística reversa, nesse estudo é entendida 
como a área da logística empresarial que planeja, 
opera e controla o fluxo e as informações logísticas 
correspondentes do retorno dos bens de pós-venda 
e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo 
produtivo, por meio dos canais de distribuições 
reversos, agregando-lhes valores de diversas 
naturezas: econômicos, ecológico, legal, de imagem 
corporativa, entre outros.

O perfil do novo consumidor é de preocupação 
com o meio-ambiente, pois ele tem consciência dos 
danos que dejetos podem causar em um futuro 
próximo. A falta de aterros sanitários e o constante 
aumento de emissões de poluentes, inclusive nos 
países mais desenvolvidos, gera polemicas discussões 
em âmbito mundial.

Esta preocupação se reflete nas empresas e 
indústrias, que são responsabilizadas pelo aumento 
destes resíduos. E é pensando nestes fatores que 
surgem políticas de processos que contribuam para 
um desenvolvimento sustentável. A Logística Reversa 
de pós-consumo vem trazendo o conceito de se 
administrar não somente a entrega do produto ao 
cliente, mas também o seu retorno, direcionando-o 
para ser descartado ou reutilizado (MUELLER, 2005).

Denominaremos logística reversa de pós-
consumo a área de atuação que equaciona e 
operacionaliza igualmente o fluxo físico e as 
informações correspondentes de bens de pós- 
consumo descartados pela sociedade em geral, que 
retomam ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo 
por meio dos canais de distribuição reversos 
específicos. (LEITE, 2009, p.18)

Embora entenda o conceito legal de logística 
reversa ainda esteja em fase de evolução, Paulo 
Roberto Leite enfatiza as obrigações dos geradores 
de resíduos, ou mais especificamente, do setor 
econômico, conceituando logística reversa como: 
“um seguimento da logística empresarial que planeja, 
opera e controla o fluxo e as operações logísticas, 
no que se refere ao retorno dos bens de pós-venda 
e de pós- consumo, ao ciclo produtivo ou ciclo 
de negócios, através dos canais de distribuições 
reversos”. Claro que ao falar do retorno, o citado 
autor nos remete à necessária participação do 
consumidor, detentor do produto a ser devolvido e 
também à importância de conjugação da logística 
reversa com a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo do produto.

É por isso que se faz necessária à 
responsabilidade compartilhada de todos, Poder 
Público, fabricantes, comerciantes e sociedade, 
porque não basta apenas legislar, deve inserir 
o comportamento e as atitudes do homem em 
sociedade, nesse processo de preservação ambiental. 
A responsabilidade não pode estar apenas para com 
o poluidor, e sim deve haver cooperação mútua e em 
todos os setores.

Este processo de logística reversa, portanto, 
equacionam os problemas ambientais por meio da 
internalização das externalidades negativas advindas 
da produção e descarte dos produtos, e isso impacta 
diretamente no mercado, pois, estas falhas de 
mercado, denominadas de externalidades, afetam 
diretamente a produção e o consumo dos bens, pois 
há desequilíbrio no preço ocasionado pelo modelo 
de produção e consumo, por meio dos danos gerados 
ao meio ambiente.

Assim, esse método de custos evitados por 
meio da implementação da logística reversa, que 
conforme amplamente conceituada vem fazendo 
com que em muitos setores da economia brasileira 
ações venham sendo tomadas, a exemplo do Sistema 
Campo Limpo, implantado pela Inpev , que envolve 
a gestão da logística reversa nas embalagens varias de 
agrotóxicos, outro caso é a CETESB em São Paulo, a 
qual estabeleceu, por meio da Decisão de Diretoria nº 
076/2018/C, que sua estruturação e implementação é 
fator condicionante  para o licenciamento ambiental 
realizado pelo órgão. A medida atende à Resolução 
SMA nº 45/2015, que define as diretrizes para 
implementar e operacionalizar a responsabilidade 
pós- consumo no estado de São Paulo.

Estão sujeitos ao procedimento os fabricantes 
ou responsáveis pela importação, distribuição 
ou comercialização de produtos que, após o 
consumo, resultem em resíduos considerados de 
significativo impacto ambiental; cujas embalagens 
são consideradas como sendo de significativo 
impacto ambiental ou componham a fração seca dos 
resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, segundo a 
relação de produtos e embalagens comercializados 
no estado de São Paulo, constantes no Artigo 2º, 
parágrafo único da Resolução SMA nº 45/2015, e 
as tintas imobiliárias, desde que o empreendimento 
seja sujeito ao licenciamento ambiental ordinário da 
CETESB.

As empresas poderão cumprir as obrigações de 
estruturação e implantação de logística reversa por 
meio da adesão a um dos Termos de Compromisso 
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de Logística  Reversa (TCLR) firmados entre a 
Secretaria do Meio Ambiente (SMA), CETESB1 e 
representantes dos respectivos setores empresariais, 
ou por meio da estruturação e implementação de um 
sistema de logística reversa, individual ou coletivo.

Um exemplo do sucesso de processos de 
logística reversa para obtenção de matéria-prima 
secundária é o caso do setor de alumínios no Brasil2. 
O processo vai deste a coleta até a reciclagem, tendo 
uma margem de reciclagem de 94% de tudo o que 
é coletado, segundo a Abal (Associação Brasileira 
do Alumínio), o restante é sucata não reciclada pelo 
setor.

A decisão apresentou metas, tanto 
quantitativas (de recolhimento), quanto geográficas 
(de abrangência), de modo a alcançar o objetivo da 
destinação final ambientalmente adequada a 100% 
dos produtos ou embalagens pós-consumo recebidas 
nos Sistemas de Logística Reversa implementados no 
estado de São Paulo.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) julgou importante precedente sobre a extensão 
das obrigações legais das empresas sobre a implantação 
de sistemas de logística reversa. A ação civil pública 
foi movida pela Organização Não Governamental 
Habitat (Associação de Defesa e Educação 
Ambiental) contra a empresa Refrigerantes Imperial 
S/A. A ideia era obrigar a empresa ao recolhimento 
de embalagens de polietileno tereflatado “Pet” em 
parques, praças, ruas, lagos, rios e “onde forem 
encontrados”, com fundamento na Lei Estadual de 
Resíduos Sólidos nº 12.493/99 do Paraná.

O Tribunal de Justiça do Paraná3 entendeu, 
em resumo, que a empresa possui responsabilidade 
objetiva pós-consumo pela poluição ao meio 
ambiente. Por isso, tem obrigação de adotar 
providências em relação à destinação final e 
ambientalmente adequada das embalagens plásticas 
de seus produtos, assim como investir parte dos 

1. “Em iniciativa inédita, a CETESB regulamenta a inclusão de metas de coleta 
e outras condições na implementação e operação de logística reversa. 
A CETESB publicou no Diário Oficial do Estado de quarta-feira, dia 4/4, o 
procedimento que regulamenta a inclusão da logística reversa no Estado 
de São Paulo, com a definição de condições para que essa passe a ser 
gradualmente exigida como condicionante da emissão ou renovação das 
licenças de operação de uma ampla gama de empreendimentos.” (ESTADO 
DE SÃO PAULO, online).

2. A história do alumínio data das mais recentes entre as descobertas de 
minerais e, em meio a várias razões, porque o alumínio não se encontra 
em estado nativo. A bauxita, jazida que deu nome ao minério de alumínio, 
foi identificada pela primeira vez em 1821, em uma época em que o metal 
alumínio ainda não existia para o mundo civilizado, pois só foi isolado em 
1825, enquanto a primeira obtenção indústria do alumínio por via química 
foi realizada em 1854. (LEITE, 2010, p. 108)

3. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - LIXO RESULTANTE DE 
EMBALAGENS PLÁSTICAS TIPO “PET” (POLIETILENO TEREFTALATO) - 
EMPRESA ENGARRAFADORA DE REFRIGERANTES -  RESPONSABILIDADE  

gastos corporativos com publicidade em educação 
ambiental.

Ainda opera na sociedade uma resistência para 
a implementação da logística e manufatura reversa por 
parte da classe empresarial tradicional, o que vem na 
contramão gerando custos negativos, o que na teoria 
macroeconômica, como já elencado, é considerado 
externalidade negativa, impactando no preço final 
do produto, ante o passivo ambiental produzido no 
ciclo de produção. Entretanto, o que se vislumbra 
com os estudos nessa temática é que esse mecanismo 
é fundamental para a sustentabilidade. Nesse 
sentido, mencionam Daugherty, Autry e Ellinger 
(2001, p. 109) que: “A preocupação tradicional das 
empresas com a logística de saída e com os desejos 
de “esconder” erros de inventário são sugeridas como 
razões potenciais para a relutância em comprometer 
recursos para inverter a logística.”

Por fim, cabe ressaltar ainda que quando 
energias renováveis não são produzidas no ciclo 
produtivo pós-consumo, ele também pode ser 
produzido quando disposto na forma de resíduo não 
reciclagem, mas desde que haja disposição em aterro 
sanitário.

Essa destinação ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos urbanos é adequado para recepção de 
resíduos de origem doméstica, comercial e pública.

O funcionamento do aterro pode ser por 
meio de uma estrutura projetada sobre o solo ou 
dentro dele, onde o resíduo é isolado do ambiente 
a sua volta. Esse isolamento é obtido através de um 
revestimento de cobertura diária de terra. O aterro 
sanitário utiliza para revestimento argila, para isolar 
o resíduo do ambiente. O aterro de resíduos sólidos 
urbanos usa revestimento sintético, de plástico, 
para isolar o resíduo do ambiente. Toda essa forma 
de isolamento descrita é de vital importância para 
a manutenção do ambiente saudável ao redor do 
aterro, bem como proteção do lençol freático, ar e 
chuva.

O grande objetivo de um aterro é conter o 
resíduo de modo que ele não cause problemas ao 
ambiente, dado que a reciclagem ainda não é tida 
como alternativa primordial a ser implementada por 
parte do Poder Público, (há várias leis para tanto, mas 
nada ainda colocado em prática de forma a aumentar 

OBJETIVA  PELA  POLUIÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE - ACOLHIMENTO DO 
PEDIDO - OBRIGAÇÕES DE FAZER - CONDENAÇÃO DA REQUERIDA SOB 
PENA DE MULTA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, LEI Nº 7347/85, ARTIGOS 1º E 4º DA LEI ESTADUAL Nº 12.943/99, 
3º e 14, § 1º DA LEI Nº 6.938/81 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
(TJPR - 8ª Cível - AC - 118652-1 - Curitiba - Rel.: Ivan Bortoleto - Unânime - J. 
05.08.2002).
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o volume de resíduos, que poderiam ser reciclados, 
mas que acabam indo para os aterros).

Fato é que os recursos ambientais são 
esgotáveis, sendo que o comportamento inadequado 
do ser humano em relação ao meio ambiente acaba 
resultando no que hoje se denomina sociedade 
de risco, que nada mais é que o resultado da má 
gestão do homem para com o meio em que vive. A 
Política Nacional de Resíduos Sólidos deve atingir 
e responsabilizar toda a sociedade geradora de 
resíduo, no intuito de mostrar o quão importante se 
faz a implementação da reciclagem, isso porque 40 
% de todo resíduo pode ser reciclado. O que falta é 
consciência, é participação, é entender o verdadeiro 
perigo que esse descarte desordenado no meio 
pode gerar para as gerações futuras. Implementar 
a responsabilidade compartilhada, em todos níveis, 
da indústria ao consumidor final, passando pelo 
Poder Público é o grande desafio deste início de 
Século.

A geração de resíduos configura um efeito 
decorrente de toda atividade econômica, logo a 
implementação da logística reversa passa a ser um 
imperativo necessário à responsabilidade ambiental 
empresarial, sem a qual o empreendedor estará 
sujeito às penalidades previstas em lei, bem como 
à reparação dos danos ambientais causados, a qual 
nem sempre é viável.

Nesse sentido, é importante mencionar que a 
implementação da logística reversa mostra-se como 
medida de caráter preventivo à ocorrência de danos 
ambientais, sendo menos custosa financeiramente 
ao empreendedor, em comparação à reparação 
por danos ao meio ambiente, e possibilita, como 
dito anteriormente, a incorporação da dimensão 
ambiental no exercício das atividades econômicas no 
país, em cumprimento ao disposto no art. 170, VI da 
Constituição da República de 1988.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste momento histórico de globalização 
acelerado dos mercados, a visão sistemática da cadeia 
existente no ciclo de produção bem como, a tendência 
de que os bens produzidos são de uma obsolescência 
programada e embutida. Disso decorre um passivo 
alocado tanto no sistema produtivo, eis que a 
produção, dado o contingente humano, aumenta 
progressivamente bem como, no pós-consumo com 
a geração de resíduos de forma insustentável no meio 
ambiente

Sistemas operacionais como por meio da 
logística reversa, por meio de canais de distribuição 
diversos, agrega valores econômicos por meio 
do retorno dos bens e materiais constitutivos, 
daí a máxima que se defende neste trabalho de 
privatização de lucros e socialização de perdas por 
meio da logística e reciclagem internalizando as 
externalidades negativas do processo de produção e 
consumo.

A legislação brasileira vem trabalhando neste 
assunto no tocante a adoção de medidas necessárias 
à minimização do problema da logística do resíduo 
no país e para a efetivação da responsabilidade 
ambiental empresarial prevista constitucionalmente. 
Dessa maneira, a logística reversa, instrumento 
previsto no art. 3º, XII da mencionada lei 
infraconstitucional, apresenta-se como instrumento 
essencial visando à redução da demanda para os 
lixões e o reaproveitamento de matérias-primas para 
a produção de novos bens de consumo.

Desta feita, imperioso destacar que o viés 
econômico envolvido no ciclo produtivo do pós-
consumo deve ser repensado quando na promoção de 
políticas públicas que incentivem a estruturação de 
fluxos reversos de resíduos, representando a redução 
de custos a médio e longo prazo, uma vez que os 
recursos naturais são finitos, de modo que as relações 
do homem com a natureza ultrapassam proposições 
fundadas na racionalidade e irracionalidade da 
produção urbana, vez que, somos seres racionais e 
biológicos, dependentes do equilíbrio das fontes 
naturais.
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RESUMO

Esta pesquisa busca demonstrar a 
responsabilidade civil por danos personalíssimos 
decorrentes do abandono afetivo do idoso, visto 
que cada vez mais aumenta o número de idosos 
abandonados por familiares, dos quais teriam o 
dever e a obrigação de amparar e dar assistência 
necessária para uma vida digna. Analisando o 
direito dos idosos à assistência familiar assegurado 
pela Constituição e Estatuto do Idoso, bem como a 
questão do afeto como elemento nuclear da família e 
a responsabilidade civil pelo dano moral decorrente 
do abandono afetivo. Para tanto, utilizou-se o 
método dedutivo de abordagem. Foram adotados 
os métodos procedimentais de pesquisa bibliográfica 
e documental, sendo consultadas doutrinas, artigos 
científicos, leis, portarias e decisões judiciais.

PALAVRAS-CHAVE

Idoso. Abandono afetivo. Responsabilidade Civil.

ABSTRACT

This research seeks to demonstrate the civil 
liability for very personal damages resulting from the 
affective abandonment of the elderly, since the number 
of elderly abandoned by relatives is increasing, of which 
they would have the duty and obligation to support and 

give necessary assistance for a dignified life. Analyzing 
the right of the elderly to family assistance ensured 
by the Constitution and the Statute of the Elderly, as 
well as the issue of affection as a core element of the 
family and civil liability for moral damage resulting 
from emotional abandonment. For this, the deductive 
approach method was used. Procedural methods of 
bibliographic and documentary research were adopted, 
being consulted doctrines, scientific articles, laws, 
ordinances and judicial decisions.

KEYWORDS

Old man. Affective abandonment. Civil responsability.

INTRODUÇÃO

O presente artigo busca tratar de um 
tema de grande relevância, visto que aborda o 
reconhecimento da viabilidade de ser aplicado 
as noções de responsabilidade civil em casos de 
abandono afetivo de idoso. A Constituição Federal 
Brasileira promulgada em 05 de outubro de 1988, 
visando proporcionar maior efetividade aos direitos 
dos idosos e servindo como parâmetro para toda 
legislação subsequente, buscou através de algumas de 
suas normas garantir e coibir as condutas omissivas 
dos descendentes em relação aos seus genitores, 
enfatizando a importância do afeto nas relações 
familiares.
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Ato contínuo, os casos de abandono, 
violência e maus tratos em desfavor dos idosos têm 
frequentemente tomado grande destaque nas mídias, 
tanto como no âmbito judiciário. Por conseguinte, a 
respeito do abandono afetivo sabe-se que o mesmo 
pode ocorrer de diversas formas na vida real, seja por 
esquecimento, exclusão, ofensas e outras maneiras.

Em sequência, necessário se faz destacar que 
tal situação é um problema existente em todas as 
classes sociais. Quando há inexistência ou fragilidade 
de laços afetivos e, se já não bastassem as dores físicas 
que normalmente fazem parte da rotina, os idosos 
muitas vezes são deixados de lado por seus filhos, 
familiares e amigos, comumente esquecidos nas datas 
mais importantes, vivendo a espera de uma visita ou 
um telefonema, que, de regra, nunca chegam.

Por tratar-se de um problema de grande 
relevância social, o presente trabalho destaca 
a problemática a respeito do instituto da 
responsabilidade civil pelo abandono afetivo do 
idoso, já que a mesma não se encontra expressamente 
disposta no Estatuto do Idoso, razão pela qual 
inclusive já existe um projeto de lei que busca 
acrescentar um dispositivo ao Estatuto do Idoso 
regulamentando tal circunstância.

Posteriormente, o artigo busca ressaltar os 
institutos que protegem e asseguram os direitos 
presentes no ordenamento jurídico brasileiro. 
Sendo debatidas as questões que tratam do afeto, da 
responsabilidade civil, do dano moral, da reparação 
e da indenização.

Para tanto, atribui-se à pesquisa o 
posicionamento doutrinário e jurisprudencial 
sobre a matéria, tendo por objetivo demonstrar 
que o abandono afetivo do idoso pode causar 
sérias consequências no campo psíquico, devendo, 
portanto, ser enquadrada as noções do instituto da 
responsabilidade civil, visando compensar o prejuízo 
causado decorrente dos casos de abandono.

Para elaboração do trabalho, utilizou-se do 
método dedutivo de abordagem e foram adotados os 
métodos procedimentais de pesquisa jurídica em livros, 
artigos científicos, revistas jurídicas e jurisprudências.

1 O DIREITO DOS IDOSOS

1.1 O DIREITO DOS IDOSOS NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL

A respeito dos direitos e garantias fundamentais 
institucionalizados na Constituição brasileira de 
1988 esclarece Flávia Piovesan (2015, p. 92):

Desde o seu preâmbulo, a Carta de 1988 projeta 
a construção de um Estado Democrático de 
Direito, “destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça, como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos (...)”.

Já José Joaquim Gomes Canotilho (2007, p. 
23) destaca que alguns direitos impõem um dever ao 
Estado no sentido de este proteger perante terceiros 
os titulares de direitos fundamentais.

Nas palavras do autor, resta evidente que 
os direitos que os idosos possuem, direitos que 
são assegurados perante a Carta Magna, tratam-
se daqueles que se enquadram perfeitamente na 
categoria dos que impõe em contrapartida um 
dever ao Órgão Público, já que de todo próprio 
texto constitucional pode se extrair tal fundamento 
conforme se verá adiante. (CANOTILHO, 2007, p. 
23)

A respeito das questões de não discriminação, 
como um dos quesitos prévios para o exercício dos 
direitos humanos fundamentais, ensina Alexandre de 
Moraes (2013, p. 76):

Por sua vez, o princípio da não discriminação 
consagra que o exercício pleno de todos os 
direitos e garantias fundamentais pertence 
a todas pessoas, independentemente da sua 
raça, condição social, genealogia, sexo, credo, 
convicção política, filosófica ou qualquer 
elemento arbitrariamente diferenciador.

Atrelado a este direito garantido 
constitucionalmente, se encontra um dos princípios 
norteadores da proteção a instituição familiar, e 
de modo consequente também do próprio idoso. 
Trata-se do princípio do respeito à dignidade da 
pessoa humana, que nas palavras de Carlos Roberto 
Gonçalves (2014, p. 23):

O princípio do respeito à dignidade da pessoa 
humana constitui, assim, base da comunidade 
familiar, garantindo o pleno desenvolvimento 
e a realização de todos os seus membros, 
principalmente da criança e do adolescente 
(CF, art. 227).”

Inicialmente é necessário relatar que os idosos 
passaram a ser matéria de interesse público a partir 
do momento em que a Constituição Federal garantiu 
a eles direitos previdenciários (Art. 201, I) e direitos 
assistenciais (Art. 203, I), quando necessário.

Mais adiante, no Capítulo VII – Da Família, 
da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso, 
a Constituição Federal buscou atribuir o dever de 
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amparo às pessoas idosas, assegurando sua partição 
na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-
estar, protegendo assim o seu direito à vida. Desse 
modo, o art. 230 e seus parágrafos da Constituição 
Federal destacam:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado 
têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida.
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão 
executados preferencialmente em seus lares.
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos 
é garantida a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos.

Tornou-se, pois, evidente a preocupação do 
Estado sobre essa determinada classe de indivíduos.

Segundo José Cretella Júnior (1993, p. 4550):

Dever de amparo às pessoas idosas - A família, 
a sociedade e o Estado têm o dever de (a) 
amparar as pessoas idosas, (b) assegurar-lhes a 
participação na comunidade, (c) defender-lhes 
a dignidade e o bem-estar, e por fim, garantir-
lhes o direito à vida.

Por meio desta norma constitucional, conclui-
se que surgiu então o compromisso da família, da 
sociedade e do Estado em realizar determinadas 
condutas que garantam a presença e a participação 
dos idosos em atividades existentes na comunidade. 
Em seguida, buscou proteger seus valores respeitando 
a sua dignidade e assegurando seu bem-estar, 
concedendo satisfação das exigências do corpo e do 
espírito.

Em sequência, em 1994 foi sancionada, pelo 
então Presidente Itamar Franco, a Lei nº 8.842 de 
1994 que tratava sobre a política nacional do idoso, e 
concedia demais garantias à terceira idade. A respectiva 
lei, tinha por finalidade assegurar os direitos sociais 
dos idosos, criando condições que promovessem 
sua autonomia, integração e participação efetiva 
na sociedade como se extrai do seu art. 1º, a seguir 
transcrito: Art. 1º A política nacional do idoso tem 
por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, 
criando condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade.

Contudo, o marco especial manifestou-
se depois de 15 anos, quando ocorreram novas 
conquistas, visto que foi somente em 1º de outubro 
2003, que o legislador buscou conceder mais amparo 
aos idosos e instituir penas severas para quem os 
desrespeitasse ou os abandonasse, sendo dessa vez 
elaborado o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, 

sancionada na época pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

1.2 O ESTATUTO DO IDOSO

Segundo indicam dados apresentados pelo 
Ministério da Saúde disponível em seu Estatuto do 
Idoso (2013, p. 05):

Sabe-se que hoje há no Brasil aproximadamente 
20 milhões de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos; que, em 2025, 
esse número chegará a 32 milhões, passando 
a ocupar o 6º lugar no mundo em número de 
idosos; e, em 2050, provavelmente, o número 
de pessoas idosas será maior ou igual ao de 
crianças e jovens de 0 a 15 anos; fato marcante 
em todo o mundo. O impacto dessa nova 
“ordem demográfica” é imenso; o desafio é, 
portanto, considerável.

Tal feito é fato marcante em todo o mundo e 
demonstra a importância que esse tema traz, uma vez 
que representa um novo desafio para o Estado com 
seus deveres perante toda sociedade.

Conforme estipula a Constituição, o 
envelhecimento é um direito personalíssimo e sua 
proteção representa, portanto, um direito social. 
Desse modo, ressalta-se que é um dever do Estado 
assegurar aos idosos proteção à saúde e à vida através de 
políticas públicas que concedam um envelhecimento 
saudável em condições de dignidade.

A respeito da importância que o idoso merece 
dentro da sociedade, destaca Rolf Madaleno (2013, 
p. 56):

Os idosos constituem, inquestionavelmente, 
um grupo social em franco crescimento 
quantitativo, que estava a mercê de um 
reconhecimento especial para a vulnerabilidade 
de seus fundamentais direitos, ligados aos 
cuidados como pessoa, com vistas aos cuidados 
para com sua saúde, seu transporte, sua 
moradia, para com o seu regime matrimonial, 
que, ao contrário das restrições impostas 
pelo Código Civil, deveria ser de livre-
escolha; cuidados para com seus alimentos 
e a regulamentação destinada a atender sua 
eventual custódia ou curatela, sem prejuízo de 
outras prioridades de ordem subjetiva, além 
de preferência processual para suas demandas 
judicias, inclusive na seara penal, buscando a 
criação de uma rede de proteção contra maus-
tratos físicos, psicológicos ou espoliações 
materiais.

Destinado a regular os direitos assegurados 
às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 
surgiu então o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), 
visando estabelecer os direitos dos idosos para que 
lhe fosse garantida uma melhor qualidade de vida, 
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bem como atribuir determinadas punições para 
quem violasse o direito desta categoria de sujeitos.

O estatuto foi considerado uma das maiores 
conquistas da população idosa brasileira, uma vez 
que prevê uma gama de direitos voltados para a 
proteção do idoso, assegurando todos os seus direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana Ademais, 
determina a obrigação da família, da comunidade, 
da sociedade e do Estado assegurar ao idoso, em 
absoluta prioridade, a efetivação e garantia de todos 
os esses direitos.

Desse modo, além da Constituição Federal, 
com a vigência desta lei foram talhados direitos, 
penalidades e até mesmo obrigações para todos 
perante o público da terceira idade, como é o caso 
exemplificativamente da situação dos filhos maiores 
na posição de responsáveis pelo bem-estar e saúde de 
seus genitores quando idosos.

Logo, pode se concluir a importância e a 
relevância do Estatuto do Idoso, já que proporcionou 
para o rol de pessoas idosas um conjunto de regras 
de organização e funcionamento para disciplinar 
as relações jurídicas, assegurando e efetivando 
diversas garantias para essa determinada categoria de 
indivíduos.

1.3 O DIREITO DOS IDOSOS À ASSISTÊNCIA FAMILIAR

O direito dos idosos encontra-se 
consubstanciado em diversos campos do 
ordenamento jurídico, isso porque tal classe necessita 
de proteção integral em virtude das dificuldades que 
possui. Com esse objetivo, foram atribuídos diversos 
deveres e obrigações às pessoas responsáveis pelos 
idosos, como é o caso da família, sociedade, Estado 
e demais sujeitos.

Como já destacado, existem diversas previsões 
presentes nos dispositivos que buscam assegurar as 
garantias dos idosos dentro do direito brasileiro. A 
assistência familiar se encontra disposta não só na 
Constituição Federal (art. 230), mas também, no 
próprio Estatuto do Idoso e inclusive no Código 
Civil. Nas palavras de Rolf Madaleno (2013, p. 78):

O Estatuto do Idoso regula os alimentos dos 
idosos no artigo 11 da Lei n. 10.741, de 1º 
de outubro de 2003, ao estabelecer que os 
alimentos serão prestados ao idoso na forma 
da lei civil, reportando-se, por evidente, 
às disposições constantes na codificação 
substantiva brasileira.
[...]
O Estatuto do Idoso consigna no seu artigo 
12 a solidariedade da obrigação alimentar, mas 

confere ao alimentando a liberdade de escolha 
do seu prestador, sem precisar a ordem de 
chamamento pela proximidade de grau, como 
ordena o artigo 1.696 do Código Civil.

Dessa forma é de fácil a constatação de que o 
legislador concedeu ao idoso uma maior flexibilidade 
ao conferir a ele mais agilidade e efetividade nos 
pedidos de natureza alimentícia, sendo ainda 
permitida a escolha eventual de quaisquer de seus 
parentes na posição de prestadores.

Como aponta Robson Renault Godinho 
(2007, p. 23), muitos dos idosos são vítimas de 
violência física, social, moral e psicológica, portanto, 
em sua maioria, extremamente vulneráveis.

Nesse ínterim, ensina Giselda Maria 
Fernandes Novaes Hironaka, Flávio Tartuce e José 
Fernando Simão (2009, p. 285):

Portanto, os idosos frequentam uma faixa 
social especialmente vulnerável, exigindo a 
adoção de ações afirmativas em prol de sua 
singulares necessidades e direitos, sendo 
instituída no Brasil uma política de especial 
proteção jurídica ao idoso, surgida com a 
edição da Lei 10.741/2003, o denominado 
Estatuto do Idoso.

Reforçando o descrito no tópico anterior, 
é possível observar que o sistema jurídico buscou 
aplicar políticas públicas que visem facilitar e tutelar 
da melhor forma possível as garantias dos idosos.

Nesse ínterim, ensina Yussef Said Cahali 
(2002, p. 674):

A obrigação de alimentos fundada no 
jus sanguinis repousa sobre o vínculo de 
solidariedade que une os membros do 
agrupamento familiar e sobre a comunidade 
de interesses, impondo aos que pertencem ao 
mesmo grupo o dever recíproco de socorro.

Desse modo, como preceitua o ensinamento 
doutrinário embasado nas regras gerais, nota-se 
o claro exemplo do dever de assistência, quando 
a obrigação de prestar alimentos representa um 
direito recíproco por entre todos do mesmo vínculo 
sanguíneo. Assim, a prole é responsável por prestar 
assistência aos seus genitores quando idosos, caso 
estes necessitem, da mesma forma que no decorrer 
de suas vidas foi atribuído o dever dos genitores por 
seus descendentes, principalmente e em destaque no 
presente trabalho, na seara do campo afetivo.

Em desfecho, cumpre ressaltar que o direito 
de assistência em favor do idoso se encontra previsto 
em diversas áreas do ordenamento jurídico brasileiro, 
sendo inicialmente disposto na Constituição Federal, 
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em seguida no próprio Estatuto do Idoso, bem como 
nas demais legislações esparsas.

2 O AFETO COMO ELEMENTO NUCLEAR DA 
FAMÍLIA

Conceitua-se por afeto segundo o dicionário 
de sinônimos da língua portuguesa por Rocha 
Pombo (2011, p. 123):

AFETO (afeição), paixão, amor, inclinação, 
amizade, ternura, apego, dedicação. – Afeto 
e afeição – diz Bruns. – diferençam-se apenas 
em ser a afeição extensiva a pessoas e a coisas, 
e o afeto só a pessoas. Afeição é a tendência, 
propensão, ou inclinação comedida que se tem 
para alguém ou para alguma coisa. É por afeto 
ou por afeição que se sente prazer em encontrar 
a pessoa a quem se estima, e que se procura a 
ocasião de a ver, de gozar da sua companhia, 
de lhe ser útil. A afeição que temos às coisas 
nos induz a ter cuidados com elas.

Tal sentimento trata-se do tema central 
debatido no presente artigo, dado que busca o 
reconhecimento da possibilidade de responsabilização 
civil em caso de abandono afetivo do idoso. O direito 
do idoso à assistência, isto é, ser assistido, auxiliado ou 
ajudado, se encontra garantido constitucionalmente 
bem como em diversas legislações especiais.

Paulo Lôbo (2015, p. 65) demarca seu 
conceito, como um princípio que fundamenta 
o direito de família na estabilidade das relações 
socioafetivas e na comunhão da vida.

Sobre aspectos de afetividade esclarece Maria 
Berenice Dias (2015, p. 98):

Ainda que a falta de afetividade não seja 
indenizável, o reconhecimento da existência 
do dano psicológico deve servir, no mínimo, 
para gerar o comprometimento do pai com 
o pleno e sadio desenvolvimento do filho. 
Não se trata de impor um valor ao amor, mas 
reconhecer é um bem que tem valor.

Frequentemente tem-se evidenciado diversos 
casos de abandono, violência e maus tratos contra os 
idosos. Ato contínuo, julga-se que ser ignorado ou 
mesmo esquecido provoca, de fato, um sentimento 
de abandono. Desse modo, neste caso, o idoso se 
encontra numa posição de menosprezo e exclusão, 
como se já não fosse o suficiente as dores físicas que 
se protraem normalmente ao decorrer da vida, existe 
ainda no segundo plano em caráter subjetivo a dor 
da perda do abandono.

Sobre a importância de o afeto estar presente 
no ambiente familiar, ensina Flávio Tartuce (2014, 
p. 992):

O afeto talvez seja apontado, atualmente, 
como o principal fundamento das relações 
familiares. Mesmo não constando a expressão 
afeto do Texto Maior como sendo um direito 
fundamental, pode-se afirmar que ele decorre 
da valorização constante da dignidade humana 
e da solidariedade.

Já Maria Helena Diniz (2012, p. 37 e 38):

Princípio do respeito da dignidade da pessoa 
humana (CF, art. 1º, III), que constitui 
base da comunidade familiar (biológica ou 
socioafetiva), garantido, tendo por parâmetro 
a afetividade, o pleno desenvolvimento = 
e a realização de todos os seus membros, 
principalmente da criança e do adolescente 
(CF, art. 227).

Sabe-se que a ausência de afeto, de amor, de 
atenção e outras situações produz uma deficiência no 
convívio familiar. Muitas vezes o idoso na posição de 
abandono é deixado de lado pelos filhos, familiares 
e amigos, inclusive são esquecidos nas datas mais 
importantes, vivendo a espera de um contato.

A respeito do abandono afetivo do idoso 
ensina Maria Berenice Dias (2016, p. 1085):

Quando se trata de pessoa idosa, chama-se de 
abandono afetivo inverso: o inadimplemento 
dos deveres e de cuidado e afeto dos 
descendentes para com os ascendentes, 
conforme impõe a Constituição Federal em 
seu art. 229. Afinal, os idosos também sofrem 
com a falta de convivência com os seus afetos, 
como reconhece enunciado do IBDFAM.

Em que pese existam asilos para abrigar e, 
até mesmo, pessoas que desenvolvam cuidados, 
tais indivíduos apenas exercem as suas respectivas 
funções como cuidadores e consequentemente não 
são obrigados a demonstrarem afeto. Por conta disso, 
faz-se necessário o presente debate sobre abandono 
afetivo, com a demonstração de que o Estado busca 
corrigir tal problemática, determinando a atribuição 
aos responsáveis pela obrigação em manter relações 
de afeto entre seus semelhantes.

Assim, é evidente que aquele que, na posição 
de idoso, espera unicamente de sua família que esta 
seja o subsídio acolhedor que lhe possa dar a atenção 
necessária quando preciso. Acredita ainda que nela 
obterá o suporte necessário para se manter protegido 
nos anos finais da sua vida, porém, como é comumente 
observado, o que ocorre é o total desamparo, o que 
incorre no problema existente que obriga muitos 
a recorrer a intervenção dos órgãos responsáveis, 
normalmente o Ministério Público, para que, através 
da lei, obtenham o amparo necessário.
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3 A RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO 
AFETIVO

Sobre as noções introdutórias de 
responsabilidade e a respeito de sua origem 
etimológica, destaca Rui Stoco (2007, p. 114):

A noção da responsabilidade pode ser haurida 
da própria origem da palavra, que vem do 
latim respondere, responder a alguma coisa, ou 
seja, a necessidade que existe de responsabilizar 
alguém pelos seus atos danosos. Essa imposição 
estabelecida pelo meio social regrado, através 
dos integrantes da sociedade humana, de 
impor a todos o dever de responder por seus 
atos, traduz a própria noção de justiça existente 
no grupo social estratificado. Revela-se, pois, 
como algo inarredável da natureza humana.

Por conseguinte, tal instituto da 
responsabilidade é conceituado segundo Carlos 
Roberto Gonçalves (2012, p. 41):

A palavra “responsabilidade” origina-se 
do latim respondere, que encerra a ideia de 
segurança ou garantia de restituição ou 
compensação do bem sacrificado. Teria, assim, 
o significado de recomposição, de obrigação 
de restituir ou ressarcir.

Já Sérgio Cavalieri Filho (2014, p. 14), em 
apertada síntese, diz que responsabilidade civil é um 
dever jurídico sucessivo que surge para recompor o 
dano decorrente da violação de um dever originário.

Desse modo, ainda sobre responsabilidade, 
evidentemente civil, ensina Flávio Tartuce (2014, p. 
223):

A responsabilidade civil surge em face 
do descumprimento obrigacional, pela 
desobediência de uma regra estabelecida em 
um contrato, ou por deixar determinada 
pessoa de observar um preceito normativo que 
regula a vida.

Tem-se por responsabilidade civil, pois, a ideia 
de atribuir a um determinado agente o ato de reparar 
o dano causado suportado por outrem, tanto se tal 
atitude decorrer de uma ação ou de uma omissão. À 
vista disso, surge então o elo que vincula a conduta 
do sujeito causador do dano à vítima que foi lesada, 
impondo assim o dever ao responsável de indenizar 
pelo evento danoso ocasionado.

Nesse sentido, faz-se imprescindível destacar 
que o instituto da responsabilidade civil deve existir 
ainda que tal responsabilidade decorra de uma 
conduta lícita, não sendo necessário que a mesma 
especifica resulte de uma conduta ilegal. Assim, 
existindo a conduta, ocorrendo ato lícito ou ilícito, 

gerado o dano e, portanto, configurado o nexo 
causal, resta evidente o dever do agente causador em 
indenizar o lesado pelos prejuízos suportados.

A respeito da admissibilidade da aplicação do 
instituto da responsabilidade civil no acometimento 
de um ato lícito, esclarece Sílvio de Salvo Venosa 
(2009, p. 4):

No vasto campo da responsabilidade civil, 
o que interessa saber é identificar aquela 
conduta que reflete na obrigação de indenizar. 
Nesse âmbito, uma pessoa é responsável 
quando suscetível de ser sancionada, 
independentemente de ter cometido 
pessoalmente um ato antijurídico.

Sobre a possibilidade de responsabilização 
ainda que decorrente de ato lícito, como aqueles 
praticados em legitima defesa, estado de necessidade 
ou exercício regular de um direito, ensina Rogério 
Marrone de Castro Sampaio (2000, p. 20):

Deve-se tomar cautela ao considera-las como 
excludentes de responsabilidade. Isto porque 
nem sempre tais comportamentos, embora 
considerados lícitos, frise-se, vão eximir seu 
autor da obrigação de indenizar a vítima, 
como, aliás, ocorre com o ato praticado em 
estado de necessidade.

Como já afirmado, a responsabilidade 
civil pelo abandono afetivo do idoso não está 
expressamente disposta no Estatuto do Idoso, razão 
pela qual se julga tal situação com base nos artigos 
229 e 230 da Constituição Federal. No entanto, 
devido a um grande número de denúncias por maus 
tratos e abandono dos idosos sabe-se que já existe 
um projeto de lei que pretende acrescentar um 
dispositivo ao Estatuto do Idoso, regulamentando 
essa situação.

Por outro lado, não só o Estatuto do Idoso, 
como também o Código Civil estipula, obriga e 
atribui sob pena de responsabilização o dever dos 
filhos de prestarem assistência aos seus pais, quando 
idosos, incluindo, a necessidade do caráter afetivo 
também.

Desse modo, é necessário que se garanta os 
direitos previstos no ordenamento jurídico brasileiro, 
além de coibir as condutas omissivas dos responsáveis 
pelos idosos, enfatizando a importância do afeto nas 
relações afetivas.

Em conclusão, cumpre ressaltar que da 
mesma maneira que a legislação atribui para aqueles 
que se encontram na posição de responsáveis 
deveres como, a título de exemplificação, de prestar 
alimentos, necessário se faz ensejar o instituto da 
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responsabilização civil nos casos de abandono 
afetivo dos idosos. Além do mais, já ocorre de 
maneira reiterada diversos casos de indenização 
por abandono afetivo dos pais com seus filhos, 
logo, a mesma regra deve servir de maneira inversa, 
quando os filhos na condição responsáveis pelos 
seus ascendentes os abandonarem também no 
campo afetivo.

3.1 O DANO MORAL DECORRENTE DO ABANDONO 
AFETIVO

A reparação pelo dano moral no ordenamento 
jurídico trata-se de uma garantia assegurada pela 
Constituição Federal de 1988, conforme consta 
da redação do artigo 5º, inciso V, que assegura 
a indenização pelo dano moral e já no inciso X 
estabelece a viabilidade de indenização por dano 
moral decorrente de violação.

A respeito do conceito de dano moral, explica 
Flávio Tartuce (2014, p. 428):

A melhor corrente categórica é aquela que 
conceitua os danos morais como a lesão a 
direitos da personalidade, sendo essa a visão 
que prevalece na doutrina brasileira. Alerte-
se que para a sua reparação não se requer 
determinação de um preço para a dor ou o 
sofrimento, mas sim um meio para atenuar, 
em parte, as consequências do prejuízo 
imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, 
derivativo ou sucedâneo. Por isso é que se utiliza 
a expressão reparação e não ressarcimento para 
danos morais.

Por outro viés, entretanto não distinto do 
conceito já apresentado, ensina Carlos Roberto 
Gonçalves (2012, p. 379):

Dano moral é o que atinge o ofendido como 
pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de 
bem que integra os direitos da personalidade, 
como a honra, a dignidade, a intimidade, a 
imagem, o bom nome etc., como se infere 
nos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição 
Federal, e que acarreta ao lesado dor, 
sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

O próprio Código Civil assegura o direito à 
indenização conforme se extrai da redação do artigo 
927 decorrente da responsabilidade civil, ao dispor 
a obrigação de reparar prejuízo daquele que por ato 
ilícito ocasionar um dano a outrem. Ainda que tal 
ato discorra de uma ação ou omissão, ou seja causado 
um dano ao outro, indiferentemente sobre tal dano 
ser material ou moral, de acordo dispõe os artigos 
186 e 187, também do respectivo Códex, sobressai-se 
assim o dever de indenizar.

Muito se crítica a respeito da incidência da 
reparação por dano moral nos casos de abandono 
afetivo, adiante será demonstrado que ainda nos dias 
atuais paira muita divergência entre os entendimentos 
esposados pelos Tribunais pátrios.

No entanto, tudo indica que a jurisprudência 
pátria se curvará à possibilidade de incidir a 
responsabilidade civil por eventuais danos a respeito 
do respectivo tema, ou seja, a indenização por dano 
moral nos casos de abandono afetivo no meio familiar. 
Contudo, como já relatado, os julgados ainda não 
uníssonos e tais inconformidades serão demonstradas 
pelas mais diversas razões no tópico seguinte.

Por conseguinte, tem-se a seguinte explicação 
a respeito da indenização dos eventos decorrentes 
por dano moral ensinada por Sílvio de Salvo Venosa 
(2009, p. 294):

Nesse sentido, a indenização pelo dano 
exclusivamente moral não possui o acanhado 
aspecto de reparar unicamente o pretium 
doloris, mas busca restaurar a dignidade do 
ofendido. Por isso, não há que se dizer que a 
indenização por dano moral é um preço que 
se paga pela dor sofrida. É claro que é isso e 
muito mais.

Ato contínuo, demonstra-se alguns critérios 
tidos como necessários para o arbitramento em casos 
de incidência por dano moral segundo Paulo Nader 
(2016, p. 122):

Destarte, nem todos os prejuízos causados às 
vítimas são de natureza material. Há valores 
humanos que, uma vez atingidos, provocam 
sofrimento, angústia, desespero e impõem 
reparação. Quando o ato ilícito atenta contra 
os direitos da personalidade, como o nome, 
a honra, a liberdade, a integridade física, a 
imagem, a intimidade, têm-se danos morais 
suscetíveis de indenização.

Já sobre o âmbito da ação indenizatória por 
dano moral para Carlos Alberto Bittar Filho (2002, 
p. 34):

Constitui tal ação mecanismo de defesa que 
a ordem jurídica proporciona ao lesado com 
vistas à restauração do equilíbrio em sua 
posição jurídica, afetada pelo dano sofrido (v. 
Maria Helena Diniz, Curso de direito civil 
brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1984, vol. 7, p. 
100). Visa à reparação dos prejuízos acarretados 
ao lesado, permitindo a reconstituição, às 
custas do ofensor, da situação daquele. Nasce o 
direito ao ressarcimento com a caracterização 
da responsabilidade civil do agente, diante de 
práticas lesivas aos direitos em questão.

Atualmente, a questão da incidência do 
dano moral por abandono afetivo já não é mais tão 
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debatida doutrinariamente, visto que tal tema já se 
encontra um tanto quanto pacificado. No entanto, 
jurisprudencialmente tal tema ainda apresenta 
grande divergência como será demonstrado um 
pouco adiante no presente trabalho.

Ademais, não se mostra congruente que tal 
fato configure apenas como um mero aborrecimento, 
dado que afinal trata-se de um abalo sofrido pela 
vítima de ordem psíquica que normalmente acarreta 
em danos irreversíveis no íntimo do lesado.

Sobre a ocorrência do dano moral no direito 
em família descreve Rolf Madaleno (2013, p. 344):

[...] o componente de uma família pode 
sofrer lesões provocadas por qualquer de 
seus integrantes, como o cônjuge, filho e 
parentes outros, tanto naturais como civis, 
companheiro ou companheira, mas, a par da 
lesão, a agressão moral suscita ainda efeitos 
jurídicos específicos e previstos na legislação 
correspondente.

Conforme se observa, tal dano pode ser 
evidenciado e apurado dentre o meio familiar, uma 
vez que pode prevalecer entre todos os familiares, 
inclusive suportado pelos próprios idosos em 
decorrência de seus responsáveis. Desse modo, 
sendo o abandono afetivo por si só uma ausência 
de afeição, certamente mostra-se congruente a sua 
caracterização na questão do dano moral.

O abandono afetivo presente entre o idoso 
e seus descendentes ou responsáveis é um tema 
complicado e infelizmente um tanto recorrente, 
sendo tão importante quanto o abandono dos pais 
pelos filhos.

Em conclusão, a incidência do dano moral 
se enquadra perfeitamente cabível em situações 
de abandono afetivo que muitas vezes o idoso se 
encontra. Diante de todo o exposto, resta mais que 
evidente que a legislação brasileira busca por meio de 
diversas políticas públicas garantir direitos e atribuir 
deveres e responsabilidades a todos em face dessa 
determinada classe de indivíduos.

Tal feito busca embasamento sobre incluir 
condições de vida dignas para aqueles que caminham 
ao fim da vida, já que esta, a terceira idade, é um 
ciclo natural que faz parte da vida. Logo, proteger o 
idoso é proteger o próprio futuro e caucionar meios 
que sirvam para resguardar e efetivar tais direitos, é o 
melhor meio de garantir um futuro digno para todo 
e qualquer cidadão.

Contudo, a respeito do ressarcimento 
pelo dano moral, sabe-se que a indenização deve 
equivaler à dimensão do dano causado. Apenas a 

título de explicação, caso fosse tratado a respeito da 
quantia referente a danos materiais, esta seria de fácil 
constatação e arbitramento, todavia, com relação 
ao dano moral, inexiste fórmula matemática para 
mensurar a sua extensão.

Em casos análogos sobre o abandono 
afetivo no meio familiar e a respeito da questão da 
indenização por dano moral ensina Maria Berenice 
Dias (2015, p. 97 e 98):

O distanciamento entre pais e filhos produz 
sequelas de ordem emocional e pode 
comprometer o seu sadio desenvolvimento. 
O sentimento de dor e de abandono pode 
deixar reflexos permanentes em sua vida. Por 
certo, a decisão do STJ reconheceu o cuidado 
como valor jurídico identificando o abandono 
afetivo como ilícito civil, a ensejar o dever de 
indenizar.
[...]
O abandono afetivo pode gerar a obrigação 
indenizatória, conforme enunciado do 
IBDFAM. A reparabilidade do dano encontra 
respaldo legal (CC 952 parágrafo único), uma 
vez que atinge o sentimento de estima frente a 
determinado bem.

Tal enunciado relatado, trata-se do Enunciado 
nº. 08 disposto pelo Instituto Brasileiro do Direito 
de Família, o qual dispõe que o abandono afetivo 
pode gerar direito a reparação pelo dano respectivo 
dano causado. Veja-se: Enunciado 08 – O abandono 
afetivo pode gerar direito à reparação pelo dano 
causado.

Dessa forma, o que se espera dos julgadores 
é que seja levado em consideração todos os danos 
suportados, sejam estes pela ausência de amor, 
atenção, convívio família e abandono. Sendo que 
o afeto é um dever da família e dos responsáveis 
garantido e disposto no vigente ordenamento 
jurídico.

4 DA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL ACERCA DO 
TEMA

Nesses termos, tem-se, exemplificativamente, 
alguns julgados de Tribunais Brasileiros, nos quais é 
demonstrando a variação de diversos entendimentos, 
bem como a necessidade e a importância de um 
entendimento uníssono acerca do tema exposto, no 
presente trabalho.

Mais precisamente, a análise jurisprudencial 
se deu nos casos de abandono afetivo não somente 
do idoso, mas em todo instituto do direito de família, 
até mesmo entre pais e filhos, já que tal tema ainda 
caminha para uma jurisprudência uniforme sobre a 
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matéria diante da ausência de um posicionamento 
consolidado entre os Tribunais.

Neste liame, inicialmente, tem-se o seguinte 
julgado a Colenda Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça que discorreu sobre a possibilidade 
da indenização por dano moral nos casos onde 
ocorre o abandono afetivo entre os familiares. 
O julgado apresenta a possibilidade do dever de 
responsabilidade civil referente às regras e termos 
observados no art. 227 da CF, assim dispondo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. 
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. 
POSSIBILIDADE.
1. Inexistem restrições legais à aplicação das 

regras concernentes à responsabilidade 
civil e o consequente dever de indenizar/
compensar no Direito de Família.

2. O cuidado como valor jurídico objetivo 
está incorporado no ordenamento jurídico 
brasileiro não com essa expressão, mas 
com locuções e termos que manifestam 
suas diversas desinências, como se observa 
do art. 227 da CF/1988.

3. Comprovar que a imposição legal de 
cuidar da prole foi descumprida implica 
em se reconhecer a ocorrência de 
ilicitude civil, sob a forma de omissão. 
Isso porque o non facere, que atinge um 
bem juridicamente tutelado, leia-se, o 
necessário dever de criação, educação 
e companhia – de cuidado –, importa 
em vulneração da imposição legal, 
exsurgindo, daí, a possibilidade de se 
pleitear compensação por danos morais 
por abandono psicológico.

4. Apesar das inúmeras hipóteses que 
minimizam a possibilidade de pleno 
cuidado de um dos genitores em relação 
à sua prole, existe um núcleo mínimo 
de cuidados parentais que, para além do 
mero cumprimento da lei, garantam aos 
filhos, ao menos quanto à afetividade, 
condições para uma adequada formação 
psicológica e inserção social.

5. A caracterização do abandono afetivo, 
a existência de excludentes ou, ainda, 
fatores atenuantes – por demandarem 
revolvimento de matéria fática – não 
podem ser objeto de reavaliação na 
estreita via do recurso especial.

6. A alteração do valor fixado a título de 
compensação por danos morais é possível, 
em recurso especial, nas hipóteses em 
que a quantia estipulada pelo Tribunal de 
origem revela-se irrisória ou exagerada.

7. Recurso especial parcialmente provido. 
(STJ, REsp 1.159.242/SP, Terceira Turma, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/04/2012, 
DJe 10/05/2012)

Segundo a Ministra Relatora tem-se como 
admissível a aplicabilidade do dano moral nas relações 
de família. Logo, é estipulado em determinados 
casos a possibilidade de ligação entre o instituto do 

direito de família e a responsabilidade civil, assim 
coincidindo com a reparação/indenização por em 
caráter de dano moral pelo abandono afetivo e 
outras situações que incorram no campo psíquico do 
indivíduo prejudicado.

Por outra via, existem casos outros, dentro do 
próprio Superior Tribunal de Justiça em que não se 
admite a indenização por danos morais decorrentes 
de abandono afetivo. Neste sentido tem-se o seguinte 
julgado:

CIVIL DIREITO DE FAMÍLIA. 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
SUBJETIVA. GENITOR.ATO ILÍCÍTO. 
DEVER JURÍDICO INEXISTENTE. 
ABANDONO AFETIVO.INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS.
1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que 

examina, de forma fundamentada, todas as 
questões submetidas à apreciação judicial. 
2. A ação de indenização decorrente de 
abandono afetivo prescreve no prazo de três 
anos (Código Civil, art. 206, §3º, V).

2. A indenização por dano moral, no âmbito 
das relações familiares, pressupõe a prática 
de ato ilícito.

3. O dever de cuidado compreende o dever 
de sustento, guarda e educação dos 
filhos. Não há dever jurídico de cuidar 
afetuosamente, de modo que o abandono 
afetivo, se cumpridos os deveres de 
sustento, guarda e educação da prole, ou 
de prover as necessidades de filhos maiores 
e pais, em situação de vulnerabilidade, 
não configura dano moral indenizável. 
Precedentes da 4ª Turma.

4. Hipótese em que a ação foi ajuizada 
mais de três anos após atingida a 
maioridade, de forma que prescrita 
a pretensão com relação aos atos e 
omissões narrados na inicial durante a 
menoridade. Improcedência da pretensão 
de indenização pelos atos configuradores 
de abandono afetivo, na ótica do 
autor, praticados no triênio anterior ao 
ajuizamento da ação.

5. 4. Recurso especial conhecido em parte e, 
na parte conhecida, não provido. (REsp 
1579021/RS, Rel. Ministra MARIA 
ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 
29/11/2017)

Ainda, existem casos em que o próprio 
Tribunal, de fato, reconhece que a jurisprudência 
pátria vem se amoldando e se curvando a respeito da 
possibilidade de indenização por abandono afetivo. 
A título meramente exemplificativo, a reparação 
pelo abalo moral e psíquico desde que se encontrem 
caracterizados os casos de desrespeito a estes direitos. 
Veja-se:

Apelação. Ação de indenização por danos 
morais. Abandono afetivo. Jurisprudência 
pátria vem admitindo a possibilidade de dano 
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afetivo suscetível de ser indenizado, desde 
que bem caracterizada violação aos deveres 
extrapatrimoniais integrantes do poder 
familiar, configurando traumas expressivos ou 
sofrimento intenso ao ofendido. Inocorrência na 
espécie. Depoimentos pessoais e testemunhais 
altamente controvertidos. Necessidade de prova 
da efetiva conduta omissiva do pai em relação 
à filha, do abalo psicológico e do nexo de 
causalidade. Alegação genérica não amparada 
em elementos de prova. “Non liquet”, nos 
termos do artigo 373, I, do Código de Processo 
Civil, a impor a improcedência do pedido. 
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP 
- APL: 00061950320148260360 SP 0006195-
03.2014.8.26.0360, Relator: J.B. Paula Lima, 
Data de Julgamento: 09/08/2016, 10ª Câmara 
de Direito Privado, Data de Publicação: 
10/08/2016)

Contudo, contrariamente, ainda existem 
Tribunais que apresentem posicionamentos 
divergentes dos julgados acima destacados. Tais 
Tribunais descaracterizam a aplicação do respectivo 
dano alegando que é tecnicamente impossível a 
aplicabilidade da reparação civil para os casos de 
abandono afetivo.

Esses Tribunais se posicionam no sentido de 
que é necessário que exista a prática do ato ilícito 
(art. 186 do CC) para a configuração do respectivo 
dano moral, afastando a possibilidade de reparação 
no âmbito do abandono afetivo por entenderem que 
não há incidência de tal prejuízo, veja-se:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO 
MORAL - ABANDONO AFETIVO
- IMPOSSIBILIDADE. Por não haver 
nenhuma possibilidade de reparação a que 
alude o art. 186 do CC, que pressupõe 
prática de ato ilícito, não há como 
reconhecer o abandono afetivo como dano 
passível de reparação. (TJ- MG - AC: 
10647150132155001 MG, Relator: Saldanha 
da Fonseca, Data de Julgamento: 10/05/2017, 
Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data 
de Publicação: 15/05/2017)”
“APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE. INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL. ABANDONO AFETIVO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. A pretensão 
de indenização pelos danos sofridos em razão 
da ausência do pai não procede, haja vista 
que para a configuração do dano moral faz-
se necessário prática de ato ilícito. Apelação 
provida (Apelação Cível, Nº 70080524648, 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Jorge Luís Dall’Agnol, Julgado 
em: 20-03-2019)

À vista disso, a respeito de tais posicionamentos, 
é importante destacar que diante da análise dos 
julgados, observa-se que há uma inclinação dos 
Tribunais por posicionarem-se no sentido de que a 
afirmação de abandono, por si, não acarreta a incidência 
do dano moral, sendo relevante que tais pedidos de 

indenização sejam formulados e consubstanciados 
por robustas provas nos autos comprovando que, de 
fato, ocorreu um dano moral suportado pelo lesado 
decorrente de um abandono afetivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho discorreu sobre o direito 
dos idosos previstos na Constituição Federal de 1988, 
bem como a respeito da preocupação do Estado 
sobre essa determinada classe de indivíduos. Através 
das normas dispostas na Constituição Federal, 
constatou-se o compromisso da família, da sociedade 
e do Estado em garantir a presença e a participação 
dos idosos em atividades existentes na comunidade.

Tem-se que o direito dos idosos à assistência 
familiar, demonstrando que o mesmo se encontra 
previsto em diversos campos do ordenamento 
jurídico, diante da proteção que tal classe possui.

Desse modo o presente trabalho busca 
evidenciar a necessidade e a importância da família 
na vida do idoso, uma vez que é através dela que o 
mesmo obterá o suporte necessário para se manter 
protegido nos anos finais de sua vida.

Em conclusão, relata que a questão da 
incidência do dano moral por abandono afetivo já 
não é mais tão debatida doutrinariamente, visto que 
tal tema já se encontra um tanto quanto pacificado. 
No entanto, jurisprudencialmente, o tema ainda 
apresenta grande divergência entre os tribunais. O 
que se comprova diante a análise de julgados acerca 
do tema, dado que realiza uma busca não só nos 
casos de abandono afetivo do idoso, mas em todo 
instituto da família.

Desse modo, sendo a questão do afeto um 
elemento nuclear da família e a responsabilidade civil 
pelo dano moral decorrente do abandono afetivo e 
demonstrando o direito dos idosos à assistência 
familiar garantido pela Constituição Federal e pelo 
Estatuto do Idoso. Conclui-se que aos familiares 
deve ser atribuída à responsabilidade civil, por danos 
personalíssimos decorrentes do abandono afetivo dos 
idosos.

Por fim, em virtude do estudo tem-se que 
é esperado para os critérios de indenização por 
questões de abandono afetivo é que seja levado em 
consideração todos os danos suportados, sejam estes 
pela ausência de amor, atenção, convívio familiar 
e abandono. Sendo que o afeto é um dever da 
família e dos responsáveis garantido e disposto no 
ordenamento jurídico brasileiro.



40

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 09 – AS CRISES NO MUNDO E OS IMPACTOS NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República 
Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei 8.842 de 04 de janeiro de 1994. Política 
Nacional do Idoso. Diário Oficial da União, 04 de 
janeiro de 1994.

BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código 
Civil. Diário Oficial da União, 10 de janeiro de 2002.

BRASIL. Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003. Estatuto 
do Idoso. Diário Oficial da União, 01 de outubro de 
2003.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial 
1159242/SP. Relator Ministro Nancy Andrighi. Data de 
publicação: 10/05/2012.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial 
1579021/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 
Data de publicação: 29/11/2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais. Apelação cível 10647150132155001. Relator 
Desembargador Saldanha da Fonseca. Data de 
publicação: 15/05/2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul. Apelação cível 70080524648. Relator Desembargador 
Jorge Luis Dall’Agnol. Data de publicação: 20/03/2019.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Apelação cível 00061950320148260360. Relator 
Desembargador J.B. Paula Lima. Data de publicação: 
10/08/2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso 3. ed., 2. 
reimpr. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Tutela dos direitos 
da personalidade e dos direitos autorais nas atividades 
empresariais. 2. ed. rev., atual. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2002.

CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 4. ed. rev., atual.
de acordo com o Novo Código Civil São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 
constitucional. 4. ed. Coimbra, Livraria Almedina, 1997.

COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos 
direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários a Constituição 
Brasileira de 1988. v. 8. Rio de Janeiro :Forense 
Universitária, 1993.

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 
10. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo :Editora Revista dos 
Tribunais, 2015.

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias 

[livro eletrônico]. 4. ed. rev. atual. E ampl. São Paulo 
:Editora Revista dos Tribunais, 2016.

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: 
direito de família. v. 5. 27. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012.

FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade 
Civil. 11. ed. São Paulo, Atlas, 2014.

GODINHO, Robson Renault. A proteção processual dos 
direitos dos idosos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: 
direito de família. v. 6. 11. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2014.

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. 
TARTUCE, Flávio. SIMÃO, José Fernando. Direito de 
família e das sucessões Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
MÉTODO, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DO DIREITO DE 
FAMÍLIA. Resolução nº 08. Brasil, outubro, 2015. 
Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/ conheca 
-o -ibdfam/ enunciados -ibdfamm. Acesso em: 19 ago. 
2019.

LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015.

MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 5. ed. 
rev., atual.e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013.

MEDINA, José Miguel Garcia. Constituição Federal 
Comentada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 
Renovar, 2012.

MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 
10. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

NADER, Paulo. Curso de direito civil, volume 7: 
responsabilidade civil. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016.

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito 
constitucional internacional. 15. ed., rev. e atual. - São 
Paulo: Saraiva, 2015.

POMBO, Rocha. Dicionário de sinônimos da língua 
portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de 
Letras, 2011.

SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Direito civil: 
responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2000. (Série 
fundamentos jurídicos)

STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume 
único. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 
2011.

VENOSA, Sílvio de Salvo. Responsabilidade civil. 9. ed. 
São Paulo: Editora Atlas, 2009.

http://www.ibdfam.org.br/


GT 09 – AS CRISES NO MUNDO E OS IMPACTOS NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

ECONOMIA VERDE: A NECESSIDADE DO FORTALECIMENTO DO 
ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL À LUZ DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

GREEN ECONOMY: THE NEED FOR STRENGTHENING THE STATE OF ENVIRONMENTAL LAW IN THE 
LIGHT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Letícia Ferrarin Viana
Acadêmica do Curso de Direito, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. E-mail: leticiafviana@hotmail.com

Andryelle Vanessa Camilo
Orientadora, Mestre em Direito, Professora do Centro Universitário Cesumar – UNICESUMAR – Campus Maringá - PR, 

UNICESUMAR. E-mail: andryellecamilo@gmail.com

RESUMO

O termo desenvolvimento sustentável vem 
sendo alvo de debates desde o início da década de 
70. A crise nas mudanças climáticas, a escassez de 
recursos naturais, bem como o alarmante crescimento 
dos problemas sociais, fez com que a estrutura do 
atual capitalismo neoliberal fosse repensada, criando 
assim um novo modelo econômico, denominado 
como economia verde, que busca a conciliação entre 
o crescimento econômico e a preservação ambiental. 
Dessa maneira, o presente artigo tem como objetivo 
elucidar as características da economia verde, bem 
como avaliar o papel do direito nessa transição 
econômica.

PALAVRAS-CHAVE

desenvolvimento sustentável, economia verde, meio ambiente

ABSTRACT

Sustainable development has been the subject of 
international debate since the early 70s. The crisis in 
climate change, the scarcity of natural resources, as well 
as the alarming growth of social problems, has caused 
the structure of current neoliberal capitalism to be 
rethought, thus creating a new economic model, called 

the green economy, which seeks to reconcile economic 
growth with environmental preservation. Therefore, 
this article aims to elucidate its characteristics, as well 
as to evaluate the role of law in this economic transition.

KEYWORDS

sustainable development, green economy, environment

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como tema central um 
estudo a respeito da economia verde, bem como uma 
análise dos mecanismos a disposição do Estado para 
alcançá-la, tendo por base os impactos ambientais 
causados pelo atual modelo econômico. Para tanto, 
utilizou-se o método de pesquisa bibliográfico 
documental, com a divisão deste trabalho em três 
capítulos.

Sendo primeiramente foi traçado o desenrolar 
histórico do desenvolvimento sustentável, analisado 
por uma perspectiva teórica do contexto que o 
tornou um dos principais princípios a ser buscado 
pelas Nações Unidas, ao mesmo tempo em que se 
delineou as dimensões que o compõe.

Em segundo momento, é tratado, 
especificamente, a dimensão econômica do 
desenvolvimento sustentável, a fim de abordar o tema 
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central deste artigo, a economia verde, delimitando 
seus conceitos, objetivos e conflitos a serem 
enfrentados, apresentando, também, propostas que 
auxiliariam na transição econômica.

Por fim, foi realizada uma análise do 
ordenamento jurídico brasileiro, por uma perspectiva 
de proteção ambiental, baseada na Constituição 
Federal, em um conjunto de leis ordinárias e no 
posicionamento do Tribunal Superior de Justiça, 
advertindo-se ao final, sobre a necessidade de 
fortalecimento de um Estado de Direito Ambiental, 
para que tais mecanismo possam ter uma verdadeira 
eficácia.

1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A proteção ambiental vem sendo tema 
internacional desde a década de 70. Esse período é 
marcado por uma transição de pensamento, em que 
a humanidade começou a perceber que os recursos 
naturais, dos quais a economia tanto depende, são 
finitos e sua escassez compromete a qualidade de 
vida, bem como a existência da atual e das futuras 
gerações.

Trata-se de um período marcado pela bomba 
populacional e os movimentos emancipatórios e 
contraculturas, contra a colonização do Terceiro 
Mundo, que fez com que as grandes potências 
reavaliassem suas estruturas econômicas, ocasionando 
o soar de um alarme ecológico (LEFF, 2010).

Dessa forma, nesse período:

[...] começaram a desfazer-se os impérios 
coloniais da África e da Ásia, despertou 
timidamente a consciência do limite 
dos recursos no planeta Terra, inclusive 
no âmbito da Organização das Nações 
Unidas – ONU. A emancipação das 
colônias levou as potências ocidentais 
a reverem suas economias e a investigar 
para ordem geoeconômica, complicada 
particularmente no então chamado 
‘Terceiro Mundo’, a saber: as jovens nações 
africanas e a América Latina. O ‘Primeiro 
Mundo’ era constituído pelos Estados 
Unidos, a Europa Ocidental e o Japão, ao 
passo que o ‘Segundo Mundo’ compreendia 
a União Soviética (ERSS) e os seus satélites 
europeus. (MILARÉ, 2013)

Essa foi uma época marcada por um 
desenvolvimento industrial e um estilo de vida 
consumista, que se preocupava apenas com a 
produção, sem levar em consideração os impactos 
causados no meio ambiente em razão da extração de 

recursos naturais e do descarte dos resíduos gerados 
pela sociedade hiper consumista.

Entretanto, por mais alto que o consumo 
fosse e que a qualidade de vida parecesse aumentar, 
problemas sociais como a pobreza e a desigualdade 
social se agravaram, uma vez que esse crescimento 
econômico beneficiou apenas as grandes potências, 
não se estendendo aos países que possuíam uma 
economia menos desenvolvida.

Diante dessa realidade, em 1972, foi realizada 
a Conferência de Estocolmo. Nela observou-se 
que os problemas ambientais estavam ligados à 
concentração industrial excessiva e à introdução 
de tecnologias defeituosas, tanto nos processos 
industriais como nas atividades agrícolas.

Nos países em desenvolvimento, a maioria 
dos problemas ambientais estão motivados 
pelo subdesenvolvimento. Milhões de pessoas 
seguem vivendo muito abaixo dos níveis 
mínimos necessários para uma existência 
humana digna, privada de alimentação 
e vestuário, de habitação e educação, de 
condições de saúde e de higiene adequadas. 
Assim, os países em desenvolvimento devem 
dirigir seus esforços para o desenvolvimento, 
tendo presente suas prioridades e a necessidade 
de salvaguardar e melhorar o meio ambiente. 
Com o mesmo fim, os países industrializados 
devem esforçar-se para reduzir a distância que 
os separa dos países em desenvolvimento. 
Nos países industrializados, os problemas 
ambientais estão geralmente relacionados 
com a industrialização e o desenvolvimento 
tecnológico (ESTOCOMO, 1972).

Na mesma oportunidade, foi criada a 
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, que 
em 1987, que apresentou o relatório Brundtland, 
“Nosso Futuro Comum”, no qual foi abordado o 
conceito de sustentabilidade:

Believing that sustainable development, 
which implies meeting the needs of the present 
without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs, should 
become a central guiding principle of the United 
Nations, Governments and private institutions, 
organizations and enterprises. (Relatório 
Brundtland, 1987).1

O relatório trata o desenvolvimento 
sustentável como o desenvolvimento que atende as 
necessidades da sociedade atual sem comprometer 
as necessidades das gerações que ainda estão por vir. 
É abordada também a temática de que em mundo 

1. Acreditando que o desenvolvimento sustentável, que implica em atender 
as necessidades do presente sem comprometer a habilidade das futuras 
gerações de atenderem as próprias necessidades, deveria se tornar o principal 
princípio das Nações Unidas, Governos e instituições privadas, organizações 
e empresas. (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987, tradução nossa)
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onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas, 
sempre existirá a ameaça de crises ecológicas. Sendo 
assim o desenvolvimento sustentável requer que as 
necessidades humanas sejam atendidas de forma a 
garantir oportunidades iguais a uma vida digna para 
todos.

O desenvolvimento sustentável envolve um 
processo de mudança que reforça a necessidade de 
voltar a exploração dos recursos, o direcionamento 
dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico a um objetivo principal: a preservação 
do atual e do futuro potencial de satisfazer as 
necessidades humanas.

A força dos princípios criados no relatório 
instigou à realização da Conferência das 
Nações Unidades sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, conhecida também como “A 
Cúpula da Terra”, realizada no Rio de Janeiro em 
1992, em que se criou a “Agenda 21”, que consiste 
em um cronograma de proteção do planeta por meio  
de um desenvolvimento sustentável, fazendo com 
que a necessidade de implementação desse último 
fosse reconhecida no mundo inteiro.

Os governos traçaram um programa de ação 
direcionado para atividades voltadas para: a proteção 
da atmosfera, o combate ao desmatamento, a perda do 
solo e a desertificação; prevenção a poluição da água 
e do ar; contenção da destruição da biodiversidade e 
promoção da gestão segura de resíduos tóxicos.

Contudo, outros temas abordados na Agenda 
21 foram: a pobreza e a dívida externa dos países 
em desenvolvimento, padrões insustentáveis de 
produção e consumo; pressões demográficas e 
estrutura da economia internacional, voltando as 
temáticas tratadas na Convenção de Estocolmo em 
1972.

Em 1997, a Assembleia Geral se reuniria 
novamente para a chamada “Cúpula da Terra+5” na 
intenção de reavaliar a implementação da Agenda 
21, e fazer recomendações para a sua realização.

Durante muitas conferências da ONU, os 
princípios do desenvolvimento sustentável se faziam 
presentes, como por exemplo: no Protocolo de 
Quioto, em 1997 no Japão, que estabeleceu a redução 
das emissões de gases de efeito estufa; em Haia, na 
Holanda em 2000, que criou o crédito de carbono; 
em Bonn na Alemanha, em 2001; em Copenhagen 
na Dinamarca em 2009, com as recomendações para 
não ultrapassar a temperatura média global de 2°C 
acima dos patamares da Revolução Industrial; em 
Cancun, no México em 2010, que criou o Fundo 

Global para fomentar pesquisa de desenvolvimento 
sustentável.

Entretanto merece atenção a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a 
Rio+20, que teve como principais temas: a Economia 
verde no contexto do desenvolvimento sustentável e 
da erradicação da pobreza, e a estrutura institucional 
para o desenvolvimento sustentável, afirmando que:

Nós urgimos uma ação ousada e decisiva 
sobre o objetivo e temas da conferência. 
Nós renovamos nosso compromisso com o 
desenvolvimento sustentável e expressamos 
nossa determinação em buscar uma economia 
verde no contexto do desenvolvimento 
sustentável e da erradicação da pobreza. Nós 
reiteramos nossa determinação em fortalecer a 
estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável. Juntas, nossas ações devem 
cobrir as lacunas de implementação e obter 
uma maior integração entre os três pilares de 
desenvolvimento sustentável – o econômico, 
o social e o ambiental (O FUTURO QUE 
QUEREMOS, 2012).

Sendo assim é possível observar que a 
sustentabilidade seria o tema final do Século XX até 
os dias atuais, utilizada como critério normativo para 
a estruturação de uma nova ordem econômica, como 
uma condição para a sobrevivência humana, sendo 
um suporte para o desenvolvimento.

A sustentabilidade, no relatório “O Futuro 
que queremos”, é dividida em três dimensões, a 
social, a ambiental e a econômica. O economista 
Ignacy Schas explica tais dimensões: a dimensão 
social possui como meta a melhoria da qualidade 
de vida da sociedade, por meio de uma maior 
equidade na distribuição de renda e de bens, de 
modo a reduzir o abismo entre a opulência e a 
miséria, com o nivelamento das classes sociais. 
(SACHS, 2009)

A dimensão ambiental é voltada para o 
uso e aproveitamento dos recursos da natureza 
respeitando a sua diversidade, uma conservação e 
um aproveitamento racional da natureza, respeitar 
e realçar a capacidade de autodepuração dos 
ecossistemas naturais (SACHS, 2009).

A dimensão econômica tem o objetivo 
de alcançar um desenvolvimento intersetorial 
equilibrado; a segurança alimentar; a capacidade 
de modernização contínua dos instrumentos de 
produção; a razoável nível de autonomia na pesquisa 
cientifica e tecnológica; e a inserção soberana na 
economia internacional. (SACHS, 2009).

Cabe ressaltar que a dimensão econômica tem 
como finalidade impedir retrocessos nas conquistas 
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econômicas ao mesmo tempo em que se preocupa 
com a desenvolvimento de uma economia que busca 
melhorar a qualidade das pessoas, causando menor 
impacto ambiental.

Diante tudo que foi explanado deve-se levar 
em consideração que o desenvolvimento não 
precisa ser contrário com a sustentabilidade. 
Claro que não. Desde que se converta em 
um deixar de se envolver (des-envolver) 
com tudo aquilo que aprisiona e bloqueia o 
florescimento integral dos seres vivos. Dito 
de outro modo, uma vez reconcebido, o 
desenvolvimento pode-deve ser sustentável, 
contínuo e duradouro. (FREITAS, 2012)

Se faz necessário entender que a dimensão 
econômica precisa passar por uma conversão de 
valores, transformando os conhecimentos que 
foram acumulados durantes anos de história e 
colocando-os em uma perspectiva completamente 
diferente dentro do progresso da humanidade, 
implantando o entendimento de que o crescimento 
e o desenvolvimento são palavras diferentes e que os 
aspectos quantitativos não devem ser priorizados no 
momento de se avaliar o crescimento econômico de 
determinado país vez que:

É comum os governos medirem o seu índice 
de desenvolvimento a partir dos “números” obtidos 
pelo Produto Interno Bruto (PIB) e ou pelo Produto 
Nacional Bruto (PNB) – indicadores do total das 
riquezas produzidas no País – sem considerar a 
realidade social e os impactos ocasionados por um 
meio ambiente degrado. (LAGE, 2001)

O sociólogo Enrique Leff faz críticas aos 
modelos de sustentabilidade propostos em políticas 
globais. Para o autor existe uma problemática na 
racionalidade econômica que envolve a política em 
torno da crise ambiental, afirmando que na maioria 
dos discursos a sustentabilidade não está ligada ao 
meio ambiente, mas apenas a uma sustentabilidade 
econômica, o que faz com que as atuais políticas de 
sustentabilidade não prosperem. (LEFF, 2009)

Leff defende que a sustentabilidade hoje se 
encontra bipolarizada, possuindo dois discursos 
distintos. Em um deles a interação entre ecologia 
e economia de mercado é possível, sem que isso 
gere conflitos. O outro, aponta participação 
direta da população na administração de seus 
recursos ambientais e reconhece uma diferenciação 
substancial entre os povos e a diferença de classes. 
(LEFF, 2009).

Em sua perspectiva, o modelo atual, utilizado 
pelos governos, prevalece voltado para o primeiro 

discurso, ou seja, é direcionado à produção e ao 
crescimento econômico-capitalista, sendo essa a 
razão das últimas políticas de sustentabilidade, não 
obterem o devido sucesso, por não reconhecerem os 
problemas do modelo econômico.

o discurso do crescimento sostenible levanta 
uma cortina de fumaça oculta as causas reais da 
crise ecológica [...] se desconhece a degradação 
entrópica produzida pela atividade econômica 
exercida sob a racionalidade econômica [...] e 
se nega a origem antropogênica do fenômeno 
ao classificar seus efeitos como desastres 
“naturais”. (LEFF, 2009).

As críticas do autor contribuem para a 
ampliação das discussões acerca da sustentabilidade, 
reconhecendo o problema na mentalidade que gira 
em torno da atual política ecológica, que possui um 
cunho malicioso voltado ao crescimento econômico 
apenas. Lembra que o modelo de desenvolvimento 
sustentável e a crise ecológica alertavam para 
a necessidade de frear o crescimento, ante a 
possibilidade de um colapso ambiental. Entretanto:

o discurso neoliberal afirma que já não existe 
contradição entre ambiente e crescimento. 
Os mecanismos de mercado se convertem 
no meio mais certo e eficaz de internalizar as 
condições ecológicas e os valores ambientais ao 
processo de crescimento econômico. (LEFF, 
2001).

Leff aponta um discurso de eco 
desenvolvimento, que não pretende romper com 
a racionalidade econômica e em outras palavras, 
com o desenvolvimento do capitalismo. Seria um 
discurso orientado a harmonizar a reprodução 
da natureza como objetos e meios do processo 
produtivo na reprodução ampliada de capital. 
Tratando-se de um modelo que busca atribuir 
valor econômico aos bens ambientais, ou seja, 
tornar a natureza parte do capital, um custo a ser 
incorporado pelo mercado.

De tal modo tornar o ambiente, a cultura e 
o ser humano parte elementar desse todo, torna-os 
também parte do capital. Dessa forma nesse novo 
modelo neoliberal a mão invisível do mercado 
regulará o equilíbrio ecológico.

Apesar das críticas feita por Enrique Leff, 
quanto a esse modelo econômico, uma vez que 
afirma ser a fonte da crise ambiental a apropriação 
da natureza pelo capital, importante refletir sobre as 
razões pelas quais, diante o atual cenário econômico 
global, tal modelo seria a alternativa mais viável e 
tangível para se alcançar a sustentabilidade. Cabe 
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mencionar que esse modelo é conhecido como um 
modelo de economia verde.

2 ECONOMIA VERDE: GREEN MONEY

Como foi retratado no capítulo anterior o 
desenvolvimento sustentável vem sendo objeto de 
debates internacionais desde a década de 70, quando 
se verificou um demasiado crescimento da economia 
e dos consumidores de produtos industrializados o 
que resultou no aumento da poluição atmosférica e 
no uso dos recursos naturais da Terra.

É importante apontar que até meados de 
1980, predominou o discurso de que qualquer 
iniciativa em que se tenta minimizar os impactos 
que a indústria causava no meio ambiente, traria 
a ruína do crescimento econômico, criando-se um 
mito propagado até os dias de hoje.

De que os custos adicionais de preservação 
ambiental e que investimento em novas tecnologias 
comprometeriam os lucros das empresas, gerando 
prejuízos à todas as partes interessadas, ou seja, os 
trabalhadores, os investidores e consumidores. Isso 
levou as empresas a externalizar a responsabilidade 
de preservação do meio ambiente, transferindo-a 
para a sociedade, dando impunidade ao verdadeiro 
causador de danos ambientais significativos. 
(DEMAJOROVIC, 2013)

O termo economia verde surgiu em 1989 
com a publicação do relatório Blueprint for a 
green economy. Nele os autores, apontaram um 
crescimento econômico nunca visto antes, no 
que tange a acumulação de bens, mas ainda assim 
a sociedade parecia mais infeliz do que nunca. Ao 
mesmo tempo apontaram para a estruturação 
defeituosa da economia global da época, no qual os 
países desenvolvidos acumulavam a maior parte da 
riqueza e sobre como os países emergentes estavam 
se preparando para reclamar a porção que lhes era 
devida.

No mesmo relatório, os autores alertaram 
sobre a necessidade de uma restruturação econômica:

No one could sensibly deny that economic 
growth has brought us enormous benefits. Yet 
those benefits have come at a great cost to our 
environment. This cost will continue to rise, as 
fossil-fuelled growth continues around the world. 
Over the last 20 years, an extra billion consumers 
have joined the world’s population, and rapidly 
developing nations like China, India and Brazil 
will increasingly claim a fairer share of the world 
resources. We are already perilously close to causing 
runaway climate change. However we fuel our 

civilization from now on.2 (BLUEPRINT FOR 
A GREEN ECONOMY, 1989).

Entretanto, apenas em 2008 é que o 
Programa das Nações Unidas para o meio Ambiente 
(PNUMA) lançou o tema da economia verde em 
sua pauta. O PNUMA define economia verde 
como uma economia que resulta na melhoria do 
bem-estar da humanidade e igualdade social, ao 
mesmo tempo em que reduz significativamente 
os riscos ambientais e a escassez ecológica. Por 
exemplo, uma economia com baixa emissão de 
carbono, eficiente na utilização de seus recursos, e 
que ao mesmo tempo é socialmente inclusiva, pode 
ser considerada uma economia verde.

Nesse sentido:

Em uma economia verde, o crescimento de 
renda e de emprego deve ser impulsionado 
por investimentos públicos e privados que 
reduzem as emissões de carbono e poluição e 
aumentam a eficiência energética e o uso de 
recursos, e previnem perdas de biodiversidade 
e serviços ecossistêmicos. (PNUMA, 2011)

O modelo econômico mencionado tem 
como finalidade o investimento em tecnologias 
mais avançadas e menos poluentes para a produção, 
visando também uma conscientização das empresas 
na exploração da natureza, com a intenção de 
minimizar seus impactos ao máximo possível.

Como exemplo da importância de incentivos 
para as tecnologias que busquem o desenvolvimento 
sustentável, cita-se a Associação Francesa Earthwake, 
que em 26 de setembro de 2018, quebrou barreiras 
ao apresentar uma tecnologia capaz de transformar 
plástico em combustível, como gasolina ou diesel. 
(EARTHWAKE, 2018)

Dá-se ênfase a necessidade de manutenção 
dessa economia ser feita por meio de investimentos 
gerados e apoiados por gastos públicos, reformas 
políticas e mudanças na legislação. Pois, seria 
o aprimoramento para setores mais verdes 
da economia, com a eliminação de subsídios 
prejudiciais, por meio de reformas políticas e oferta 
de incentivos, fortalecendo assim uma infraestrutura 
para um mercado mais ecológico, tornando também 
contratos públicos mais verdes.

2. Ninguém pode negar que o crescimento da economia tem trazido enormes 
benefícios. Entretanto estes benefícios possui um grande preço a ser pago 
pelo meio ambiente. Esse preço continuará a crescer, enquanto combustíveis 
fosseis forem utilizados pelo mundo. Nos últimos 20 anos, um bilhão de 
consumidores se juntaram a população mundial, e rapidamente nações em 
desenvolvimento como a Chiana, India e Brazil irão exigir a parte que lhes é 
devida dos recursos naturais. Já estamos perigosamente perto de causar uma 
mudança climática descontrolada (BLUEPRINT FOR A GREEN ECONOMY, 
1989, tradução nossa).
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De outro modo:

Para os governos, esta deve incluir o nivelamento 
de produtos mais verdes através da eliminação 
progressiva dos ultrapassados subsídios, a 
reforma de políticas e o fornecimento de novos 
incentivos, o fortalecimento da infraestrutura 
de mercado e mecanismos de base de mercado, 
o redirecionamento do investimento público e 
tornar mais verdes os contratos públicos.
Para o setor privado, isso envolveria entender 
e aproveitar a verdadeira oportunidade 
representada pela transição das economias 
verdes em relação a um número de setores 
chave, e responder às reformas políticas e aos 
sinais dos preços através de níveis cada vez 
mais altos de financiamento e investimento. 
(PNUMA, 2011).

Assim, para o alcance da economia verde é 
precioso haver investimentos públicos e privados. 
De maneira sucinta, as propostas para o alcance 
de uma economia verde seriam: A implementação 
de políticas de incitação dos setores mais verdes da 
economia, além de isenções ficais; o investimento 
na pesquisa, seja por parte do governo, seja por 
parte das instituições ou associações privadas, para o 
desenvolvimento de novas tecnologias.

Dentre as medidas até então citadas, todas já 
fazem parte da legislação brasileira, previstas no art. 
14, incisos I, II e III da Lei nº 6.938/1981:

Art. 13 - O Poder Executivo incentivará as 
atividades voltadas ao meio ambiente, visando:
I -  ao desenvolvimento, no País, de 

pesquisas e processos tecnológicos 
destinados a reduzir a degradação da 
qualidade ambiental;

II -  à fabricação de equipamentos 
antipoluidores;

III -  a outras iniciativas que propiciem 
a racionalização do uso de recursos 
ambientais.

Parágrafo único - Os órgãos, entidades, e 
programas do Poder Público, destinados 
ao incentivo das pesquisas científicas e 
tecnológicas, considerarão, entre as suas metas 
prioritárias, o apoio aos projetos que visem a 
adquirir e desenvolver conhecimentos básicos 
e aplicáveis na área ambiental e ecológica.

Outra proposta seria uma forma de trazer 
eficiência para as demais, por meio de uma maior 
rigorosidade na penalização de descumprimentos 
de normas que visam a proteção ambiental. Uma 
vez que mesmo com o aumento no número de leis 
ambientais, observa-se que a fraca aplicação delas 
é uma tendência que está agravando os problemas 
ambientais, conforme foi divulgado na primeira 
avaliação global do Estado de Direito Ambiental, 
pela ONU Meio Ambiente, em 24 de janeiro de 
2019:

Para o relator especial da ONU sobre Direitos 
Humanos e Meio Ambiente, David Boyd, 
este novo e convincente relatório soluciona o 
mistério de entender por que problemas como 
a poluição, diminuição da biodiversidade 
e mudança do clima persistem apesar da 
proliferação de leis ambientais nas últimas 
décadas. “A menos que o Estado de Direito 
Ambiental seja fortalecido, leis aparentemente 
rigorosas estão fadadas a falhar e o direito 
humano fundamental a um meio ambiente 
saudável não será usufruído.” (ONU MEIO 
AMBIENTE, 2019)

A inefetividade das leis ambientais, pode ser 
observada por meio dos alertas feitos pelo DETER, 
Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo 
Real, realizados em junho de 2019 a respeito do 
desmatamento na Amazônia, O INPE, Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou um 
aumento significativo da remoção da cobertura 
florestal, somando uma área de 920,21km2:

As áreas de desmatamento corte raso nos 
últimos três meses (abril, maio e junho/2019) 
acumulam o total de 1.907,1 km2. Em 2018, 
foram registrados 1.528,2 km2 no mesmo 
período, ou seja, observa-se um crescimento 
de 24,8%. Já quando analisado o ano 
calendário do desmatamento – agosto/2018 
a junho/2019 – o DETER aponta 4.574,9 
km2, valor 15,1% superior ao do período 
de agosto/2017 a junho/2018, que foi 
de 3.975,5 km2. (INPE - INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 
2019).

Essa realidade se vê presente mesmo com 
a adoção de tentativas de preservação ambiental 
e a implementação de um desenvolvimento 
sustentável. Cita-se para melhor compreensão a 
criação da Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA), que possui como objetivo 
a conjugação de esforços de seus países membros 
para o desenvolvimento harmônico da Amazônia, 
com o devido equilíbrio entre o desenvolvimento 
econômico e a preservação do meio ambiente, ou 
seja, o alcance de uma economia verde.

Com base nisso foi feita, na primeira avaliação 
global do Estado de Direito Ambiental, a observação 
de que se faz necessária a promoção do Estado de 
Direito Ambiental, um desafio para todos os países e 
também uma prioridade crescente. Sendo primordial 
para que as metas de tais leis, regulamentos e políticas 
nacionais que regem o meio ambiente em todo o 
mundo, sejam alcançadas em nome do bem-estar, da 
saúde pública, das economias sólidas e das sociedades 
pacífica. Só então, após a quebra dessa barreira será 
possível explorar os benefícios de uma economia 
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verde, como a geração de empregos e a melhoria da 
igualdade social.

Estudos mostram que os investimentos 
direcionados na conservação florestal e no 
reflorestamento, poderiam impulsionar os empregos 
formais nesse setor em cerca de 20% até 2050. 
Cresceriam também as oportunidades nos setores de 
gerenciamento e reciclagem de lixo, veja-se:

A reciclagem em todas as suas formas emprega 
12 milhões de pessoas somente em três países 
(Brasil, China e Estados Unidos). A separação e 
o processamento de itens recicláveis sustentam 
10 vezes mais empregos que aterros sanitários 
ou incineração em termos de tonelada 
métrica. Em cenários de investimento verde, 
o crescimento estimado dos empregos no 
setor de lixo aumenta em 10% comparado 
às tendências atuais. Entretanto, ainda mais 
importante que o potencial de empregos 
adicionais no gerenciamento, reutilização e 
reciclagem do lixo, é a oportunidade e, de fato, 
a necessidade de melhorar os empregos do 
setor. (PNUMA, 2011).

Além da geração de empregos e a consequente 
eliminação da pobreza, uma economia verde também 
tem como objetivo promover a utilização eficientes 
de recursos e de energia.

Ao longo da história a insuficiência de cursos 
naturais nunca foi algo alarmante para uma sociedade 
que possuía uma mentalidade exploradora, que 
acreditava em um mundo abundante que sempre 
permitiria a descoberta de novos recursos.

Ao passo que essa visão começou a ser 
desmentida, um difícil caminho vem sendo 
percorrido para tornar-se um hábito a gestão 
inteligente e a preservação dos recursos naturais, tão 
vitais para o bom andamento de uma economia.

É nesse sentido que a economia verde 
apresenta a proposição de uma economia circular, 
quebrando o padrão que hoje seria o clico fechado da 
manufatura, o que implicaria na ampliação da vida 
útil dos produtos tornando-os mais fáceis de serem 
reparados, recondicionados ou reciclados.

Além da substituição do ciclo da manufatura, 
outra propositura seria a alteração de combustíveis 
fósseis por energias renováveis e tecnologias de 
baixa emissão de carbono, com a alegação de que 
o aumento do fornecimento de energia de fontes 
renováveis se contrapõe a volatilidade dos preços dos 
combustíveis fósseis, ao mesmo tempo que oferece os 
benefícios atrelados a diminuição do uso destes

Uma vez que setor de energia é responsável 
por dois terços das emissões de gases de efeito estufa, 
estima-se que os custos da mudança climática em 

termos de adaptação atinjam US$50 a 170 bilhões 
até 2030, metade dos quais poderiam ser suportados 
pelos países em desenvolvimento. (PNUMA, 2011).

Portanto, a transição está condicionada a duas 
mudanças: A primeira seria na estruturação da atual 
economia, uma convergência do pensamento de 
minerar, produzir, consumir e descartar, para uma 
economia circular, voltada para o recondicionar, 
reutilizar e reciclar. E a segunda seria o reconhecimento 
da importância de um meio ambiente sustentável, 
capaz de ser fonte de crescimento econômico e de 
prosperidade.

3 ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E 
ECONOMIA VERDE

As primeiras constituições foram criadas com 
o objetivo de salvaguardar o cidadão da tirania e 
opressão por parte de um Estado autoritário. Com 
o passar dos tempos novos malefícios vieram à 
tona, quando o cenário internacional se voltou para 
questões ambientais, no início da década de 70, e 
os impactos causados ao meio ambiente pelo atual 
modelo econômico, como a poluição do ar, da água e 
as mudanças climáticas, passaram a ser reconhecidos, 
fazendo com que as novas constituições fossem 
forjadas adotando uma concepção biocêntrica, 
com base em desenvolver um clamor pelo direito 
fundamental a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

Reconhecendo o drama do cenário ambiental 
e com o objetivo de oferecer a devida segurança 
ambiental ao indivíduo, cita-se a constituição da 
Grécia, que em seu art. 24 disciplina:

I - A proteção do meio ambiente natural e 
cultura constitui uma obrigação do Estado. O 
Estado tomará medidas especiais, preventivas 
ou repressivas, com o fim de sua conservação. 
A lei regula as formas de proteção das florestas 
e espaços arborizados em geral. Está proibida 
a modificação da afetação das florestas e 
espaços arborizados patrimoniais, salvo se sua 
exploração agrícola tiver prioridade do ponto 
de vista da economia nacional ou de qualquer 
outro uso de interesse público. (Grécia, 1975).

No mesmo sentido a Constituição de Portugal 
(1975), em seu art. 66 disciplina:

I -  Todos têm direito a um ambiente de 
vida humano, sadio e ecologicamente 
equilibrado e o dever de o defender. 
2 - Incumbe ao Estado, por meio de 
organismos próprios e por apelo e 
apoio a iniciativas populares:

a) Prevenir e controlar a poluição e os 
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seus efeitos e as formas prejudiciais de 
erosão; 

b) Ordenar e promover o ordenamento 
do território, tendo em vista uma 
correta localização das atividades, 
um equilibrado desenvolvimento 
socioeconômico e paisagens 
biologicamente equilibradas; 

c) c) Criar e desenvolver reservas e 
parques naturais e de recreio, bem 
como classificar e proteger paisagens e 
sítios, de modo a garantir a conservação 
da natureza e a preservação de valores 
culturais de interesse histórico ou 
artístico; 

d) Promover o aproveitamento racional 
dos recursos naturais, salvaguardando 
a sua capacidade de remoção e a 
estabilidade ecológica. (Portugal, 
1975)

Por último, cita-se a Constituição espanhola 
(1978), que em seu art. 45 dispõe que os poderes 
públicos velarão pela utilização racional de todos os 
recursos naturais, com o fim de proteger e melhorar 
a qualidade de vida e defender e restaurar o meio 
ambiente, apoiando-se na indispensável solidariedade 
coletiva.

As circunstâncias acima mencionadas abordam 
o meio ambiente como um direito de todos, que 
deve ser conservado, uma que esse se faz essencial 
para o desenvolvimento harmônico da humanidade.

No Brasil, ainda sob influência direta da 
Declaração de Estocolmo de 1972, foi criada a 
Constituição de 1988, em que o meio ambiente 
perde o seu estado periférico e passou a pertencer a 
esfera de valores fundamentais que deveriam guiar as 
políticas nacionais.

Em seu art. 225 a Constituição, disciplina que 
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Observa-se que a Constituição Federal impôs 
não apenas ao Poder Público, mas como também ao 
setor privado e a sociedade civil, o dever de defender 
e preservar o meio ambiente. É possível destacar 
as principais normas brasileiras que sustentam a 
busca por um desenvolvimento sustentável,  
o fomento de um estado de direito ambiental 
e, consequentemente, uma economia verde. Sendo 
essas: a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(Lei nº 12.305/2010), a Lei que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 
9.985/2000), a Lei da Política Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei nº 9.433/1997), a Lei da Ação Civil 

Pública (Lei nº 7.347/1985), a Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), 
o Código Florestal (Lei nº 4.771/65) e a Lei de 
Política Nacional de Mudanças Climáticas (Lei nº 
12.187/09).

A Lei nº 12.187/2009 traz em seu texto, 
princípios e objetivos que buscam guiar uma transição 
para uma economia verde, em seu art. 4º, parágrafo 
único disciplina “os objetivos da Política Nacional de 
Mudanças Climáticas deverão estar em consonância 
com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar 
o crescimento econômico, a erradicação da pobreza 
e a redução das desigualdades sociais”, princípios 
que também são reforçados por decisões do Superior 
Tribunal de Justiça:

Os princípios do desenvolvimento sustentável 
e da prevenção, previstos no art. 225, 
da Constituição da República, devem 
orientar a interpretação das leis, tanto no 
direito ambiental, no que tange à matéria 
administrativa, quanto no direito penal, 
porquanto o meio ambiente é um patrimônio 
para essa geração e para as futuras, bem como 
direito fundamental, ensejando a adoção de 
condutas cautelosas, que evitem ao máximo 
possível o risco de dano, ainda que potencial, 
ao meio ambiente. (AgRg no REsp 1.418.795/
SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra 
REGINA HELENA COSTA, DJe 7/8/2014).

A partir disso, pode-se observar a 
implementação de mecanismos voltados para 
proteção do patrimônio público e para a estruturação 
de uma economia sustentável, como a diservância 
função ecológica da propriedade e a mitigação de 
direitos em face do bem-estar ambiental, com vistas 
a reforçar a preservação e reprimir as fronteiras 
agrícolas, conforme se observa na seguinte decisão:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO 
SUBMETIDO AO ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. ENGENHOS DE CANA-
DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE INICIADA 
NO SÉCULO XIX. DESMATAMENTO 
OCORRIDO QUANDO NÃO HAVIA 
NORMA PROIBITIVA. LINDB, ART. 6º, § 
1º. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA 
DE DIREITO ADQUIRIDO DE MANTER 
A ÁREA EM ESTADO DE DEGRADAÇÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
[...]
2. No que importa ao tema do recurso 

especial (aplicação ou não do ato jurídico 
perfeito), o acórdão recorrido não merece 
reparos na parte em que rejeitou a alegação 
da recorrente de que o desmatamento foi 
praticado anteriormente à vigência de 
normas protetivas do meio ambiente. É 
que o argumento da recorrente constitui, 
na realidade, invocação de direito 
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adquirido de conservar a degradação da 
área que a legislação passou a considerar 
de preservação permanente, bem de assim 
de não se submeter à obrigação legal de 
destinar 20% da área total para fins de 
reserva florestal, o que não encontra 
amparo na jurisprudência desta Corte.

3. “A garantia do direito adquirido não 
pode ser invocada para mitigar o dever 
de salvaguarda ambiental, não servindo 
para justificar o desmatamento da 
flora nativa, a ocupação de espaços 
especialmente protegidos pela legislação, 
tampouco para autorizar a continuidade 
de conduta potencialmente lesiva ao 
meio ambiente. O dever de assegurá-lo, 
por seu turno, não se limita à proibição 
da atividade degradatória, abrangendo 
a obrigatoriedade de se conservar e 
regenerar os processos ecológicos.” 
(REsp 1381191/SP, Rel. Ministra Diva 
Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 
de 30/6/2016). 4. Agravo interno não 
provido. (AgInt nos EDcl no REsp 
1781605/PE, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 
12/08/2019).

Observa-se que o Estado é munido 
de mecanismos voltados para a repressão de 
comportamentos que geram externalidades negativas 
para o meio ambiente, é o caso das multas ambientais, 
originadas de um dos princípios basilares do direito 
ambiental, o princípio do poluidor pagador, que seria, 
por sua vez, um princípio interdisciplinar, atuando 
tanto na esfera econômica como na ambiental.

As multas devem possuir um valor 
verdadeiramente intimidador, capaz de surtir 
mudança no comportamento do multado, ou seja, 
devem ter um efeito pedagógico. Nesse sentido a 
doutrina de posiciona:

A previsão de aplicação de multas ambientais 
de valores irrisório repercute negativamente 
na melhor interpretação do princípio do 
“poluidor- pagador”. Nesses casos, o princípio 
do poluidor-pagador autoriza o direito de 
poluir àqueles que pagam, legitimando dessa 
maneira comportamentos ecologicamente 
discutíveis. Sob essa equivocada perspectiva, o 
princípio do poluidor-pagador incentivaria os 
agentes poluidores a atuar inadequadamente. 
Para se evitar que as próprias multas legitimem 
comportamentos não desejados pelo Poder 
Público, recomenda-se a elevação dos seus 
valores a patamares hábeis e efetivamente 
inibir atuações contrária à tutela do meio 
ambiente. (THOMÉ, 2015)

Esse mecanismo aliado com uma fiscalização, 
eficaz se tornam um instrumento fundamental 
para a transição para uma economia verde e o 
desenvolvimento de um Estado de Direito Ambiental.

A fiscalização ambiental representa o dever do 
Estado de reconhecer e punir comportamentos que 
possam estar causando danos a natureza. Entretanto, 
a falta de pessoal e estrutura geram uma ineficiência 
administrativa de certos órgãos de proteção ao meio 
ambiente, tendo como consequência um déficit 
na fiscalização que permite que comportamentos 
nocivos ao meio ambiente continuem a serem 
praticados.

Sobre o tema:

Não sendo coagidas pelo Poder Público a 
substituir seus métodos produtivos poluentes 
por métodos mais limpos, as empresas 
que não respeitam a legislação ambiental 
acabam se beneficiando economicamente. 
Ao continuarem exercendo suas atividades 
com métodos tecnológicos ultrapassados, 
elas obtêm menor custo de produção em 
comparação àquelas empresas que investiram 
em técnicas mais avançadas e menos poluentes. 
Com o menor custo de produção, as empresas 
poluentes disponibilizam ao consumidor 
produtos mais baratos, expandindo 
seus negócios, em detrimento daquelas 
cujas produções industriais tornaram-se 
ambientalmente correta (THOMÉ, 2015).

Tem-se aqui a importância da fiscalização para 
a eficácia de políticas ambientais visto que, conforme 
exposto no capítulo anterior, a sua ineficiência é um 
dos principais empecilhos para solucionar problemas 
como a poluição, a diminuição da biodiversidade, 
e diante deste cenário, a mudança do clima persiste 
apesar da proliferação de leis ambientais nas últimas 
décadas, sendo necessário que o Estado de Direito 
Ambiental seja fortalecido por meio de uma 
fiscalização eficaz, caso contrário as leis ambientais 
estarão fadadas ao fracasso.

Devem, também, serem reforçados os 
mecanismos de incentivo, como a isenção tributária 
aos proprietários rurais que manterem uma 
reserva ambiental em suas propriedades, conforme 
previsto no art. 104 da Lei de Política Agrícola 
(Lei nº 8.171/1991). Assim percebe- se o Estado 
fomentando comportamentos em consonância com 
as necessidades ambientais.

Cita-se também, como mecanismo de 
incentivo, a Lei nº 11.828/08 que isenta da 
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS, aqueles que contribuírem com 
doações em espécie para instituições financeiras 
públicas controladas pela União e destinadas 
a ações de prevenção, de monitoramento e de 
combate ao desmatamento, inclusive programas de 
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remuneração por serviços ambientais, e de promoção 
da conservação e do uso sustentável dos biomas 
brasileiros, na forma estabelecida em regulamento.

Todas essas ações se fazem necessárias uma vez 
que o Brasil é um país que ocupa uma posição de 
relevo na conservação da biodiversidade, possuindo 
uma matriz energética relativamente limpa e uma 
mega diversidade e de recursos naturais.

Os fundamentos apresentados representam 
avanços significativos para a transição rumo a uma 
economia verde e mostram como o Brasil possui 
todo o aparato jurídico necessário para ser referência 
em sustentabilidade na comunidade internacional. 
Isso não quer dizer, entretanto, que não existem 
desafios ainda a serem superados, como a expansão 
da fronteira agrícola, que acarretou o crescimento 
significativo do desmatamento no ano passado, ou o 
déficit das políticas públicas para que orientem uma 
exploração racional de recursos.

Assim, o Direito é um instrumento 
fundamental nessa transição, para o enfrentamento 
de tais desafios e para a construção desse novo 
paradigma que tem como objetivo tornar o meio 
ambiente, previsto no art. 225 da Constituição 
Federal de 1988, uma realidade.

CONCLUSÃO

A transição para uma economia verde 
pressupõe um forte fomento de um Estado de 
Direito Ambiental, no tocante a promoção da 
justiça ambiental e melhoria das condições de vida 
da população, promovendo um crescimento que 
atenda às necessidades econômicas e ambientais. 
Devendo isso ser feito por meio de políticas que 
busquem reduzir o abismo entre as classes sociais, 
provendo um crescimento inclusivo que permita o 
compartilhamento de seus benefícios entre todos.

Da mesma forma, é necessário que o 
Estado se faça firme ao impor os novos padrões 
de sustentabilidade delimitados pela legislação 
brasileira, uma vez que a mera criação da norma não 
acarreta em mudanças verdadeiramente significativas, 
ficando essas a cargo de uma intensa fiscalização e da 
imposição de sanções coerentes.

Tal afirmativa é feita diante do atual cenário, 
não apenas nacional, mas também internacional, 
de um déficit significativo no que tange a eficácia 
de leis voltadas a proteção ambiental, seja pela 
inoperância dos órgãos fiscalizadores, seja por conta 
da resistência de setores econômicos, motivados pela 

falácia de que a implementação de medidas verdes 
acarretaria em um prejuízo capaz de levar a economia 
a um colapso. Falácia, esta, que foi desmentida ao 
serem apontadas as vantagens da transição para uma 
economia verde, seja na geração de novos empregos, 
com a consequente diminuição da pobreza, ou pelo 
uso consciente dos recursos naturais e energéticos.

Conclui-se que, para o alcance de uma 
economia verde, é necessária efetiva participação do 
Poder Público, coibindo prática insustentáveis ao 
mesmo tempo em que incentiva o comportamento 
sustentável. Observando que o aparato legal brasileiro 
foi moldado para essa transição, bem como decisões 
judiciais pendem para uma maior responsabilidade 
ambiental, é necessário o fortalecimento dos 
mecanismos já existentes afim de que esses possam 
cumprir com o seu objetivo de assegurar a transição 
para uma economia verde.
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RESUMO

O presente trabalho revela, por intermédio 
da aplicação dos métodos dedutivo e teórico-
bibliográfico, a importância dos princípios 
específicos atinentes ao Direito Ambiental – direito 
da personalidade, notadamente o princípio da 
função socioambiental – bem como a relevância 
de se exigir um instrumento de licenciamento 
para empreendimentos e atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou que possam causar 
degradação ambiental. Com essa base teórica, é 
realizado um paralelo entre a tutela do bem ambiental 
e a necessidade de incentivo ao desenvolvimento 
econômico do país por meio das medidas atuais 
propostas pelo Poder Público, centradas na 
desburocratização e estímulo à livre iniciativa e à 
livre concorrência. Busca-se “aquecer” a economia 
do país por intermédio da Declaração de Direitos 
de Liberdade Econômica. Instala-se uma dicotomia 
desenvolvimento/preservação ambiental, que deve 
ser superada.

PALAVRAS-CHAVE

Licenciamento Ambiental; Liberdade Econômica; Meio Ambiente; 

Medida Provisória.

ABSTRACT

This assignment reveals, through the application 
of the deductive and theoretical- bibliographic methods, 
the importance of the specific principles related to 
the Environmental Law - personality law, notably 
the socioenvironmental function principle – as well 
as the relevance of requiring a licensing instrument 
to undertakings and activities that are actually or 
potentially polluting or that may cause environmental 
degradation. With this theoretical basis, a parallel 
is made between the environmental protection 
and the need to encourage the Brazilian economic 
development through the current measures proposed by 
the Government, focused on the no bureaucracy and 
encouragement of free enterprise and free competition. 
The aim is to “warm up” the country’s economy through 
the Declaration of the Rights of Economic Freedom. 
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There is a development/environmental preservation 
dichotomy that must be overcome.

KEYWORDS

Environmental licensing; Economic freedom; Environment; 

Provisional Measure.

INTRODUÇÃO

Com a evolução do Código Civil, o direito de 
propriedade absolutamente individualista, ou seja, 
sem quaisquer restrições à utilização da propriedade, 
alcançou uma orientação mais ampla. Desse modo, o 
exercício da função social – por intermédio de regras 
legais e administrativas – passa a ser primordial ao 
convívio harmonioso entre as pessoas. Instala-se, 
portanto, uma convergência e simultaneamente um 
conflito entre a livre iniciativa e o livre exercício da 
atividade econômica ante a função ambiental da 
propriedade.

Destarte, surge o direito ambiental como 
mediador para equilibrar e harmonizar essa relação a 
fim de proteger os direitos tanto das pessoas quanto 
da natureza, sobretudo para reduzir os problemas 
sociais oriundos da irresponsabilidade ambiental 
organizada que a nossa sociedade de risco vive 
e que ameaça a civilização. Sim, há um risco de 
extinção da humanidade, pois os recursos naturais 
não conseguem se regenerar na medida em que a 
demanda pelo mínimo existencial aumenta.

Entretanto, no dia 30 de abril de 2019, o 
Presidente da República editou a Medida Provisória 
nº 881, que institui a Declaração de Direitos de 
Liberdade Econômica, cuja principal justificativa 
é a desburocratização da iniciativa privada entre 
pequenos e médios empreendedores a fim de tentar 
superar a estagnação econômica e as altas taxas de 
desemprego que assolam nosso país. Essa MP tem 
sido discutida, atualmente, com grande frequência 
por renomados autores da área do Direito porque, 
além de seu prazo para aprovação estar próximo – dia 
27 de agosto –, sob pena de perda da validade, nela 
existem pontos considerados formal e materialmente 
inconstitucionais. Inclusive existe uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI 6.156) em trâmite 
proposta pelo Partido Democrático Trabalhista 
tratando da impugnação de alguns artigos da referida 
Medida Provisória.

Um dos pontos discutidos na norma editada 
é que a Medida Provisória estabelece como direito 
de toda pessoa, natural ou jurídica, de direito 

público ou privado desenvolver atividade econômica 
considerada de baixo risco sem a necessidade de 
qualquer licença, autorização, concessão, inscrição, 
permissão, alvará, cadastro, credenciamento, estudo, 
plano e registro. Sendo assim, a norma concede uma 
série de isenções de atos administrativos autorizativos 
dos mais variados setores, inclusive na área ambiental, 
a exemplo o licenciamento ambiental, a que algumas 
atividades empresariais estão legalmente sujeitas.

Para reforçar a interpretação da norma jurídica 
(que já produz efeitos) em discussão, o Comitê para 
Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 
(CGSIM) editou a Resolução 51/2019 – para fins de 
cumprimento da previsão expressa no art. 3º, § 1º, II 
da MP 881/2019 – definindo quais são as atividades 
de baixo risco e, por conseguinte, dispensadas de 
licenciamento ambiental. Logo, conforme o anexo 
1 da Resolução, o serviço de usinagem, tornearia 
e solda com área construída até 2.500 m2 e sem 
operações de jateamento; a indústria de calçados; 
e a indústria têxtil com área de até 2.500 m2 são 
exemplos de atividades de “baixo risco”, ou seja, 
dispensadas de qualquer tipo de licenciamento para 
operação ou funcionamento da empresa.

Entender que tais atividades supramencionadas 
não oferecem potencial ou efetivo risco para 
poluição ou significativa degradação ambiental não 
parece ser razoável. Isso posto, questiona-se: pode 
o empreendedor se eximir de um instrumento de 
controle preventivo ambiental, que foi levado a nível 
constitucional como garantia fundamental e cláusula 
pétrea – art. 225, § 1º, V, da Constituição Federal 
–, motivado pela edição de Medida Provisória e 
Resolução?

Utilizando-se do método dedutivo, o 
presente estudo tem o propósito de realizar uma 
abordagem intelectiva sobre os diplomas legais que 
fundamentam as duas extremidades do aparente 
conflito entre a proteção ambiental e o incentivo ao 
desenvolvimento econômico brasileiro. Por outro 
lado, no que tange à coleta de dados, aplica-se o 
método teórico- bibliográfico.

Assim, partindo-se de premissas legais e 
de fundamentos jurisprudenciais e doutrinários 
acerca do tema, expor-se-á uma possível solução ao 
iminente risco de retrocesso que a aprovação da MP 
nº 881/2019 pode gerar ao direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e à dignidade da pessoa 
humana.
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1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL E MEIO 
AMBIENTE 

O direito ambiental também é um direito 
da personalidade e tutela o bem jurídico ambiental 
(ou direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado). A sua violação gera desequilíbrio 
não passível de reparação e, portanto, irreversível. 
Dessa forma, o legislador, preocupado com o meio 
ambiente e inspirado na Resolução da Conferência 
de Estocolmo de 1972 – que oficializou o problema 
ambiental – reservou um capítulo inteiro no texto 
constitucional a fim de disciplinar a matéria.

Por intermédio de uma norma-matriz (art. 
225, caput, CF/88), tratou do direito fundamental, 
porque tudo que é essencial à sadia qualidade de 
vida é direito fundamental. Mediante normas-
instrumentos (art. 225, § 1º, I a VII), disciplinou 
as garantias fundamentais ou deveres do Poder 
Público que servem para assegurar o direito 
fundamental. Finalmente, por meio de um conjunto 
de determinações particulares (art. 225, § 2º a 
§ 6º), discorreu sobre elementos sensíveis que 
requerem imediata proteção e direta regulamentação 
constitucional. Ainda, em 2017, o poder constituinte 
reformador incluiu o § 7º no art. 225 para abordar 
sobre as práticas desportivas exercidas juntamente 
com animais que não são consideradas cruéis e nem 
causam danos ao meio ambiente. Cabe ressaltar 
que, sob o senso jurídico comum, esse último 
dispositivo é válido, pois não atinge o bem jurídico 
ambiental, todavia, sob o viés humano é dado como 
inconstitucional, por alimentar uma personalidade 
humana que tem a saúde emocional doentia.

Segundo Prado (1992), a garantia dos 
direitos humanos fundamentais e do bem-estar da 
população está relacionada com o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, até mesmo o direito à 
própria vida.

A propósito, André de Carvalho Ramos 
(2017) aduz que os direitos de terceira geração, assim 
entendido o direito ao meio ambiente equilibrado, 
são oriundos da constatação da vinculação do 
homem ao planeta Terra. Seus recursos são finitos, há 
verdadeiro círculo vicioso de miséria e a distribuição 
de riquezas é exponencialmente desigual. Assim, fica 
evidente que as ameaças à sobrevivência da espécie 
humana estão cada vez mais concretas.

Em importante acórdão recentemente 
publicado pelo Supremo Tribunal Federal quanto 
às questões ajuizadas em ADIs e ADC sobre o 

Código Florestal brasileiro considerou o guardião da 
Constituição para fundamentar sua decisão que:

Nesse ínterim, o foco no crescimento 
econômico sem a devida preocupação ecológica 
consiste em ameaça presente e futura para o 
progresso sustentável das nações e até mesmo 
para a sobrevivência da espécie humana. O 
homem apenas progride como ser biológico 
e como coletividade quando se percebe como 
produto – e não como proprietário – do meio 
ambiente. (ADC 42, Relator(a): Min. LUIZ 
FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 
DIVULG 12- 08-2019 PUBLIC 13-08-2019).

Logo, é indispensável que o empreendedor 
observe a legislação federal, estadual e municipal 
para que sua propriedade exerça plenamente a função 
social, a exemplo na Lei 6.938/1981 – fundamentada 
pelo artigo 225 da Constituição Federal – que 
estabelece como instrumento da Política Nacional 
do Meio Ambiente o licenciamento ambiental, 
este importante procedimento administrativo para 
gerenciamento de recursos ambientais e controle 
preventivo. É por meio desse adequado instrumento 
jurídico que se busca evitar a ocorrência de danos 
ambientais que empreendimentos e atividades efetiva 
ou potencialmente poluidoras possam causar.

Diz o art. 225, caput, da Constituição:

Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações. 

Esse dispositivo pode ser dividido em quatro 
partes:

a) o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é um direito fundamental 
da pessoa humana (direito à vida com 
qualidade);

b) o meio ambiente é um bem de uso 
comum do povo – bem difuso, portanto, 
indisponível;

c) o meio ambiente é um bem difuso e 
essencial à sadia qualidade de vida do 
homem; e

d) o meio ambiente deve ser protegido 
e defendido pelo Poder Público e 
pela coletividade para as presentes 
e futuras gerações. (SIRVINSKAS, 
2019, p. 161).

No que tange aos deveres indissociáveis do 
Poder Público, tratados como os mais importantes 
conteúdos, diz o § 1º do art. 225, da Constituição:

Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público:
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I -  preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas;

II -  preservar a diversidade e a integridade 
do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de material 
genético;

III -  definir, em todas as unidades da 
Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através 
de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção;

IV -  exigir, na forma da lei, para instalação 
de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação 
do meio ambiente, estudo prévio 
de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade;

V -  controlar a produção, a comercialização 
e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para 
a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente;

VI -  promover a educação ambiental 
em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente;

VII -  proteger a fauna e flora, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade.

Tem-se, por meio do inciso V do dispositivo 
acima, um instrumento prático de controle preventivo 
das atividades econômicas potencialmente lesivas ao 
meio ambiente e à saúde humana, este procedimento 
administrativo chamado licenciamento ambiental. O 
ônus também é do Poder Público e o controle deve 
ser realizado de forma continuada e ininterrupta por 
meio de monitoramento, inspeção e auditoria com 
vistas à eliminação, armazenamento e tratamento 
dos rejeitos perigosos.

Esse controle é exercido de maneira preventiva, 
por ocasião do licenciamento, e, após a sua operação, 
mediante auditorias. (SIRVINSKAS, 2019, p. 171).

2 DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL

A função socioambiental, função ecológica, 
função social-ecológica, função ambiental ou, 
simplesmente, função social da propriedade exigem 
a proteção do meio ambiente constitucionalmente e 
irradiada para todo ordenamento jurídico.

Foi nesse contexto que o legislador constituinte 
inseriu o princípio da função social da 
propriedade no corpo da Constituição Federal 

brasileira em dois dispositivos estratégicos: a) 
o primeiro no capítulo dos direitos e deveres 
individuais e coletivos (art. 5º, XXIII); b) o 
segundo no capítulo dos princípios gerais 
da atividade econômica (art. 170, III). 
(SIRVINSKAS, 2019, p. 138).

Afinal, foi preciso disciplinar o convívio dos 
habitantes da propriedade privada urbana e rural com 
o estabelecimento de regras legais e administrativas, 
sob pena de desapropriação, usucapião, aumento 
gradativo do IPTU, quando não observadas. A 
finalidade: efetivação dos direitos fundamentais 
dos cidadãos, direitos da personalidade e Estado de 
Direito contemporâneo.

Cabe ter presente, neste ponto, decisão do 
Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro 
Celso de Mello, que transmite a seguinte mensagem 
acerca do tema em questão:

A própria Constituição da República, ao impor 
ao Poder Público o dever de fazer respeitar a 
integridade do patrimônio ambiental, não o 
inibe, quando necessária a intervenção estatal 
na esfera dominial privada, de promover a 
desapropriação de imóveis rurais para fins de 
reforma agrária, especialmente porque um 
dos instrumentos de realização da função 
social da propriedade consiste, precisamente, 
na submissão do domínio a necessidade de o 
seu titular utilizar adequadamente os recursos 
naturais disponíveis e de fazer preservar o 
equilíbrio do meio ambiente (CF, art. 186, 
II), sob pena de, em descumprindo esses 
encargos, expor-se a desapropriação-sanção a 
que se refere o art. 184 da Lei Fundamental. 
(MS 22164, Relator(a): Min. CELSO 
DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 
30/10/1995, DJ 17-11-1995 PP-39206 
EMENT VOL-01809-05 PP-01155)

Importante instrumento para a conservação 
do meio ambiente urbano e rural, a função social 
é mencionada em mais sete dispositivos do nosso 
ordenamento jurídico, quais sejam: Art. 173, § 1º, 
I, CF/88; Art. 182, caput, CF/88; Art. 184, caput, 
CF/88; Art. 185, parágrafo único, CF/88; e) Art. 
186, II, CF/88; Art. 1.228, § 1º, do Código Civil; 
Art. 1º, parágrafo único, do Estatuto da Cidade; Art. 
2º, do Estatuto da Cidade; Art. 6º, parágrafo único, 
da Lei 11.428/2006 (Bioma Mata Atlântica).

Afirma Sirvinskas (2019) que o princípio da 
função socioambiental é imperativo constitucional a 
ser observado e que sua proteção não se restringe à 
propriedade, mas sim tem interpretação e aplicação 
extensiva a todos os demais bens jurídicos ambientais 
existentes em determinadas localidades, assim como 
a água, a floresta, a fauna, o patrimônio genético.

O princípio da função social da propriedade 
(art. 5º, XXIII, da CF) não leva à antinomia 
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em face do direito da propriedade privada 
(art. 170, II, da CF), pois, embora a questão 
possa envolver aspecto de interesse privado 
e público, a função social passa a integrar 
esse direito, dando-se, pela interpretação, 
maior efetividade ao direito fundamental. 
(SIRVINSKAS, 2019, p. 138).

Significa que deve haver conciliação entre 
as políticas públicas ambientais e os demais valores 
também garantidos constitucionalmente como: 
a livre iniciativa; o desenvolvimento nacional; a 
erradicação da pobreza e marginalização; a redução 
das desigualdades sociais e regionais; a proteção da 
propriedade; a defesa do consumidor. Desse modo, 
entende o STF que:

O desenho institucional das políticas públicas 
ambientais suscita o duelo valorativo entre a 
tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, 
tendo como centro de gravidade o bem comum 
da pessoa humana no cenário de escassez. 
É dizer, o desenvolvimento econômico e 
a preservação do meio ambiente não são 
políticas intrinsecamente antagônicas. (ADC 
42, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 
Pleno, julgado em 28/02/2018, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-
2019 PUBLIC 13-08-2019)

3 DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO 
INSTRUMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DO 
MEIO AMBIENTE

Um dos instrumentos da política nacional do 
meio ambiente, o licenciamento ambiental tem o seu 
conceito disciplinado por intermédio do art. 1º, I, da 
Resolução CONAMA 237/97, in verbis:

Para efeito desta Resolução são adotadas as 
seguintes definições:

I – Licenciamento Ambiental: procedimento 
administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, considerando as disposições 
legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis 
ao caso.

Do mesmo modo, em atendimento à 
regulamentação estabelecida no art. 23, parágrafo 
único, da Constituição Federal, tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 
âmbito nacional, o art. 2º, da Lei Complementar nº 
140/2011 reforça a conceituação:

Para os fins desta Lei Complementar, 
consideram-se:
I – licenciamento ambiental: o procedimento 
administrativo destinado a licenciar atividades 
ou empreendimentos utilizadores de recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente 
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental;

Como podemos ver, o licenciamento é um 
procedimento administrativo que tramita perante 
um órgão público ambiental. É, em outras palavras, 
uma sucessão de atos concatenados com o objetivo 
de alcançar uma decisão final externada pela licença 
ambiental. (SIRVINSKAS, 2019, p. 233).

Portanto, o licenciamento ambiental é 
importante instrumento de gestão do meio ambiente 
por excelência – de competência comum – veiculado 
mediante procedimento administrativo pelo qual, na 
concretude do princípio da prevenção (tão caro ao 
Direito Ambiental) e da precaução, o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e operação de empreendimentos e 
atividades que utilizam recursos ambientais que 
possam causar degradação ambiental, diferentemente 
da licença ambiental, esta ato administrativo. 
Dessarte, busca-se uma compatibilização entre o 
desenvolvimento econômico e a preservação do 
equilíbrio ecológico.

A não observância de prévio licenciamento 
ambiental dessas atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou capazes de causar degradação ambiental 
– art. 10, L. 6.938/81 e art. 17, Dec. 99.274/90 – 
incorrerá em repressão pelo Poder Público por meio 
de multas e sanções diversas. Paulo de Bessa Antunes 
(2005) aduz que a cada sanção aplicada há motivo 
para descontentamento e tristeza para aqueles que 
se preocupam com a defesa do meio ambiente e 
da qualidade de vida. Porquanto, se chegou nesse 
ponto, é porque o princípio da prevenção não foi 
observado, o licenciamento ambiental falhou, bem 
como os órgãos ambientais falharam.

4 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 881/2019 
(LIBERDADE ECONÔMICA) E DA RESOLUÇÃO 
Nº 51/2019 (CGSIM)

A Medida Provisória ora em tramitação no 
Congresso Nacional institui a Declaração de Direitos 
de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre 
mercado, análise de impacto regulatório, consagra 
o princípio da intervenção mínima do Estado e dá 
outras providências.
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Existem propostas importantes positivadas 
no bojo do seu texto como a facilitação de certas 
práticas – com reduzido grau de burocracia – para 
o estabelecimento de negócios no país e a presunção 
da boa-fé, enquanto a má-fé se prova. Inclusive o 
Ministério da Economia, em 03 de julho de 2019, 
por intermédio de Nota Informativa, divulgou 
estudo sobre o potencial impacto (de longo prazo) 
da Medida Provisória de Liberdade Econômica 
(MP 881/2019) perante a economia brasileira, 
notadamente no aumento do PIB per capita e da 
criação de empregos.

Conclui a Nota Técnica:

Sendo assim, o efeito potencial da MP 
881/2019 seria um ganho no longo prazo de 
7% no PIB per capita e de 4% na população 
ocupada. Assumindo que o período de 10 a 
15 anos seja suficientemente longo para que 
as mudanças analisadas sejam convertidas em 
maior estoque de capital e produtividade dos 
fatores, os 7% de PIB per capita adicionais 
significariam um acréscimo entre 0,4% a 
0,7% no crescimento médio anual.

Outrossim, no seminário Declaração de 
Direitos da Liberdade Econômica – Debates sobre 
a MP 881, realizado no dia 12 de agosto de 2019, 
disse o presidente do STJ, ministro João Otávio de 
Noronha:

O tema em debate no Superior Tribunal de 
Justiça é extremamente atual e necessário. O Brasil 
começa a abrir os olhos para a competitividade, para 
a liberdade e para o desapadrinhamento do Estado. 
Cria-se um ambiente para melhorar a eficiência.

O ministro do Supremo Tribunal Federal 
– Gilmar Mendes – que proferiu a palestra de 
encerramento do seminário afirmou:

A MP da Liberdade Econômica chama a 
atenção para a necessidade de simplificar mais essa 
relação e fazê-la mais célere. Acho que há uma série 
de desafios que precisam ser olhados. Talvez seja o 
início de um processo de reinstitucionalização. Mas 
acho que é extremamente importante.

Entretanto, a Medida Provisória apresenta sérios 
problemas técnicos que geram inconstitucionalidade 
por vício desde a sua origem. Foram propostas 
alterações de dispositivos concernentes ao Direito 
Privado sem que exista qualquer urgência, o que está 
em desacordo com a previsão constitucional do art. 
62, CF/88. Só no Código Civil a Medida Provisória 
surte efeitos nos seguintes pontos: a) desconsideração 
da personalidade jurídica (art. 50); b) função social 
do contrato (art. 421); c) contratos de adesão (art. 

423); d) contratos empresariais (arts. 480-A e 
480-B); e) EIRELI (art. 98-A, § 7º); f ) Sociedade 
Limitada Unipessoal (art. 1.052); g) fundos de 
investimentos no livro relativo à propriedade (arts. 
1.368-C e 1.368-E).

As sugestões feitas para o Código Civil de 2002 
são muito distantes dos princípios orientadores de 
sua elaboração, quais sejam, a eticidade, a socialidade 
e a operabilidade.

Flávio Tartuce ratifica esse entendimento:

A MP também parece voltar ao espírito 
individualista, que inspirou o Código Civil 
de 1916, tido por muitos civilistas como 
superado e que foi substituído por um modelo 
mais intervencionista, do Código Civil de 
2002. (TARTUCE, 2019, p. 5).

Sobre inconstitucionalidade formal, Paulo 
Lôbo (2019) defende que, em que pese no texto 
do art. 62, § 1º, I, “b”, CF/88 não exista vedação 
expressa de medida provisória em matéria de 
Direito Civil, o caput do mesmo artigo exige como 
requisitos para edição de medida provisória que a 
situação seja relevante e urgente. Dessa maneira, não 
pode configurar urgência a imediatista alteração de 
artigos de um diploma que tramitou durante 27 anos 
no Congresso Nacional e que foi objeto de estudos 
doutrinários e de laboriosa aplicação pelos tribunais, 
vigorando há mais de 16 anos. Ademais, esse diploma 
nunca foi óbice ao livre mercado desde a sua sanção.

Sobre inconstitucionalidade material, 
Paulo Lôbo (2019) cita que o princípio jurídico- 
constitucional fundamental expresso no art. 1º, 
IV, da Constituição Federal é o dos “valores sociais 
e da livre-iniciativa”, e não, simplesmente, a livre-
iniciativa, como considera a MP 881/2019. A livre-
iniciativa nem é norma constitucional.

Se a livre-iniciativa fosse princípio jurídico 
fundamental, então nenhuma lei que regulasse 
determinada atividade econômica poderia ser 
considerada constitucional. (LÔBO, 2019, p. 2).

Outra questão que gera inconstitucionalidade 
material: a intervenção mínima e excepcional do 
Estado é referenciada constantemente na MP, visto 
que o fundamento da Declaração de Direitos de 
Liberdade Econômica é o art. 170, parágrafo único, 
CF/88, excluindo o seu caput propositadamente. 
Destarte, a MP considera desconsidera veemente os 
princípios jurídicos da função social da propriedade 
e a defesa do meio ambiente. Por conseguinte, o 
princípio da função socioambiental também está 
mitigado ou quase excluído.
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O parágrafo único do artigo 170 não pode ser 
lido e interpretado com ignorância do que disposto 
no caput, como se este não existisse e no qual a livre 
iniciativa comparece como um dos fundamentos da 
ordem econômica, mas que deve observar os ditames 
da justiça social e os princípios que enuncia. (LÔBO, 
2019, p. 3).

No âmbito do Direito Ambiental não foi 
diferente, pois assim dispõe o art. 3º, I, da Medida 
Provisória em análise:

São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, 
de direito público ou privado, essenciais para o 
desenvolvimento e o crescimento econômicos 
do País, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 170 da Constituição:
I – desenvolver atividade econômica de baixo 
risco, para a qual se valha exclusivamente de 
propriedade privada própria ou de terceiros 
consensuais, sem a necessidade de quaisquer 
atos públicos de liberação da atividade 
econômica;

Para diminuir a subjetividade da norma o art. 
1º, § 9º, I, da Medida Provisória conceituou o que é 
um ato público de liberação e a Resolução 51/2019, 
editada posteriormente, definiu – em seu art. 2º, 
I –, o que é baixo risco para fins da dispensa de 
exigência de atos públicos de liberação para operação 
ou funcionamento de atividade econômica – em 
consonância com o art. 3º, § 1º, II, MP 881/2019 
–, conforme disposições expressas respectivamente:

MP 881/2019:
Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se:
I – atos públicos de liberação: a licença, 
a autorização, a concessão, a inscrição, 
a permissão, o alvará, o cadastro, o 
credenciamento, o estudo, o plano, o registro, 
e os demais atos exigidos, sob qualquer 
denominação, por órgão ou entidade da 
administração pública na aplicação de 
legislação, como condição para o exercício 
de atividade econômica, inclusive o início, 
a continuação, o fim para a instalação, 
a construção, a operação, a produção, o 
funcionamento, o uso, o exercício ou a 
realização, no âmbito público ou privado, de 
atividade, serviço, estabelecimento, profissão, 
instalação, operação, produto, equipamento, 
veículo, edificação e outros;
Resolução 51/2019:
Para fins de padronização de redação, passam a 
ser denominados pelo CGSIM como:
I – baixo risco ou “baixo risco A”: a classificação 
de atividades para os fins do art. 3º, § 2º, 
inciso II, da Medida Provisória nº 881, de 
30 de abril de 2019, cujo efeito específico e 
exclusivo é dispensar a necessidade de todos 
os atos públicos de liberação da atividade 
econômica para plena e contínua operação e 
funcionamento do estabelecimento;

Ademais, a Resolução estipula de maneira 

específica, em seu Anexo I, quais são essas atividades 
consideradas de baixo risco ou “baixo risco A”, de 
acordo com o quadro exemplificativo abaixo:

Tabela 1 – Atividades de baixo risco

# CNAE Descrição

XLI 7500-1/00 Atividades veterinárias (Código CNAE: 
7500100), desde que o resultado do 
exercício da atividade não incluirá a 
comercialização
e/ou uso de medicamentos controlados 
e/ou equipamentos de diagnóstico por 
imagem.

CXXXI 1411-8/01 Confecção de roupas íntimas
(Código CNAE: 1411801).

CXLVII 5812-3/01 Edição de jornais diários (Código
CNAE: 5812301).

CLXII 1351-1/00 Fabricação de artefatos têxteis
para uso doméstico (Código CNAE: 
1351100).

CLXVI 1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas 
e semelhantes de qualquer material 
(Código CNAE: 1521100), desde que a 
área construída do empreendimento 
não ultrapassa 2.500 m2 (dois mil e 
quinhentos metros quadrados).

CLXXIV 1421-5/00 Fabricação de meias (Código
CNAE: 1421500)

CLXXVIII 1354-5/00 Fabricação de tecidos especiais, 
inclusive artefatos (Código CNAE: 
1354500), desde que a área construída 
do empreendimento não ultrapassa 
2.500 m2  (dois mil e quinhentos metros 
quadrados).

CLXXXII 1413-4/03 Facção de roupas profissionais
(Código CNAE: 1413403).

CCLXXXI 2539-0/01 Serviços de usinagem, tornearia e solda 
(Código CNAE: 2539001), desde que a 
área construída do empreendimento 
não ultrapassa 2.500 m2 (dois mil e 
quinhentos metros quadrados) e não 
haverá operações de jateamento (jato 
de areia).

Fonte: Resolução nº 51, de 11 de junho de 2019.

Logo, fica evidente a justificativa das normas a 
fim de desburocratizar – mediante o estabelecimento 
de garantias e diretrizes – as atividades econômicas 
consideradas de baixo risco para que os 
empreendedores demandem menos gastos de 
dinheiro e tempo, concretizando os princípios 
estabelecidos no art. 2º da Medida Provisória, 
quais sejam: a) a liberdade como uma garantia no 
exercício de atividades econômicas; b) a intervenção 
subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o 
exercício de atividades econômicas.

Sendo assim, o ponto de maior destaque 
da MP é a possibilidade de dispensar 
atos públicos de liberação para os 
empreendimentos de baixo risco, matéria que 
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foi regulamentada pela resolução do CGSIM, 
cujo Anexo I elencou uma vasta gama de 
atividades consideradas dessa maneira. 
Acontece que várias dessas atividades estão 
sujeitas ao licenciamento ambiental, processo 
administrativo por meio do qual o Poder 
Público controla as atividades que degradam 
ou que simplesmente podem degradar, 
consoante estabelece a Lei 6.938/81 (que 
dispôs sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente e criou o Sistema Nacional do 
Meio Ambiente). (FARIAS, 2019, p. 2).

Nota-se que os autores, Presidente da 
República e Comitê para Gestão da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (CGSIM), das normas editadas 
carecem de técnicas de interpretação integrada. Esta 
capaz de correlacionar o conteúdo da matéria em 
questão com as disposições da Carta Magna no que 
tange ao licenciamento ambiental: instrumento de 
controle, pontual e preventivo, do risco ambiental 
por excelência.

Sequer as normas editadas são correlacionadas 
à Lei 6.938/81 – política pública – e aos demais 
diplomas concernentes à Teoria Geral do 
Licenciamento Ambiental, a exemplo: a) art. 2º, 
LC 140/2.011 (procedimento administrativo); b) 
art. 17, Dec. 99.274/90 (prévio licenciamento); 
c) Resolução CONAMA 237/97 (etapas do 
licenciamento ambiental).

Não obstante o texto-base da MP da Liberdade 
Econômica ter sido aprovado pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados por 345 votos a 76, a 
maioria das propostas foi mantida e o texto segue 
agora para o Plenário do Senado. Alguns pontos do 
texto aprovado são:

Pessoas físicas e empresas podem desenvolver 
negócios de baixo risco;
Dispensa total de atos (licenças, autorizações, 
inscrições, registros ou alvarás) para essas 
pessoas;
Fim de restrições de trabalho aos domingos, 
dispensando o pagamento em dobro do 
tempo trabalhado nesses dias caso a folga seja 
determinada para outro dia da semana;
Obrigatoriedade de ponto dos funcionários 
para empresas com mais de 20 empregados;
Liberação do ponto de exceção – registro feito 
nos dias em que o horário de trabalho sai da 
rotina;
Instituição da carteira de trabalho digital;
Agilidade na abertura e fechamento de 
empresas;
Substituição do eSocial (Escrituração 
Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas);
Substituição do banco de dados sobre estoques 
chamado Bloco K.

Foram retirados pelo relator, Jerônimo 
Goergen, alguns itens que corriam risco de gerar 
possíveis discussões judiciais e inconstitucionalidades, 
todavia em matéria de correlação da dispensa total de 
atos públicos de liberação das atividades consideradas 
de “baixo risco” ante a importância de um instrumento 
prévio de controle do risco ambiental garantido 
constitucionalmente, nada foi dito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Direito, baseado a princípio em normas 
e precedentes rígidos, vem dando lugar para uma 
era líquida em que precisamos ser rápidos para 
compreender e responder as crises instaladas em 
nosso país. Essa cultura do imediatismo, muito 
estudada pelo sociólogo Zygmunt Bauman, impede 
nossos planejamentos de longo prazo, sobretudo 
na forma em que vem sendo tratada a implantação 
da Medida Provisória 881/2019 cujas alterações 
jurídico-normativas gerarão impactos significativos 
nas principais áreas do direito, consequentemente na 
sociedade como um todo.

Dessa maneira, percebe-se que a resposta para 
a questão levantada na introdução deste artigo é: 
não, nem o empreendedor e nem o Poder Público 
podem se eximir de um instrumento considerado 
pela doutrina como o mais importante na política 
ambiental brasileira. É nossa obrigação constitucional 
defender e preservar o meio ambiente tendo em vista 
o princípio do desenvolvimento sustentável, bem 
como a equidade intergeracional.

É preciso conciliar o desenvolvimento 
socioeconômico com a proteção do meio ambiente. 
Há de se obter um ponto de equilíbrio entre os pilares 
ecológico, econômico e social. Isso é dignidade da 
vida humana.

A dispensa da exigência de licenciamento 
ambiental para certas atividades consideradas de 
“baixo risco” resta incompatível com a ordem legal e 
constitucional vigente. Contudo, limitar-se apenas a 
essa análise de compatibilização já é questão superada 
para alguns doutrinadores do Direito Ambiental.

O bem ambiental é onipresente, ou seja, a 
questão ambiental deve estar presente em todas 
as decisões humanas impactantes, sendo elas de 
cunho político, econômico ou social – princípio 
da ubiquidade. Por conseguinte, os legisladores, os 
operadores do direito, os proprietários e os juízes 
devem entender que o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado tem que ser compreendido como 
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parte integrante da decisão econômica. Não há 
discricionariedade para isso.
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RESUMO

O dano extrapatrimonial conceitua-se, 
lesões que ferem os direitos da personalidade e 
causador de sequelas psíquicas, dentre outras; ponto 
polêmico da Lei nº 13.467/2017 por atrelar seu 
quantum indenizatório ao salário do trabalhador 
lesado, considerado inconstitucional por ferir o 
princípio da igualdade. Assim, objetiva-se discorrer 
sobre a parametrização da indenização do dano 
extrapatrimonial na seara trabalhista, tendo como 
exemplo o caso do desastre no município de 
Brumadinho, Minas Gerais (MG). Trata-se de uma 
revisão bibliográfica, narrativa e reflexiva com busca 
em periódicos e dissertações no período de 2017 a 
2019, por meio de banco de dados como Scielo.

PALAVRAS-CHAVE

Dano moral; Reforma Trabalhista; Tragédia de Brumadinho; 

Parametrização.

ABSTRACT

For off-balance sheet damage, has lesions that 
hurt personal rights, the author of psychic injuries, 
among others; polemic topic from the Law 13.467/2017, 
for harnessing its restitution quantum from the wages 
of the wronged worker, considered unconstitutional 

for hurting the equality principle. This way, aiming to 
discourse about the parameterization of the restitution 
from off-balance sheet damage on the working ambit, 
having as an example, the Brumadinho county disaster 
in Minas Gerais (MG). This is a bibliographic review, 
narrative and reflexive, searching in papers and 
dissertations in the time between 2017 and 2019, by 
data banks like Scielo.

KEYWORDS

Moral Damage; Labor reform; Brumadinho’s tragedy; 

Parameterization

INTRODUÇÃO

Em 13 de julho de 2017 por meio da Lei nº 
13.467/2017 surgiu um novo regramento jurídico que 
dentre seus diversos temas trata sobre o dano moral, 
denominado atualmente dano extrapatrimonial, 
quando advir da seara trabalhista. Essa alteração de 
nomenclatura tem o intuito de ampliar a abrangência 
da lei, englobando assim, o dano moral e o dano 
estético no dano extrapatrimonial; dispõe ainda da 
possibilidade de acumulação de ambos sem que seja 
necessária a aplicação subsidiária do Código Civil 
(CC) (BRASIL, 2017; MARTINS, 2018).

Observando assim, alguns pontos da nova lei 
da reforma trabalhista pode-se afirmar que esta gerou 
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impacto nas mais variadas esferas que tratam do tema 
dano moral: empregador, empregado, sociedade, 
Justiça do Trabalho, dentre  outras;  fato  constatado 
pelos dados estatísticos do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) que evidenciou a redução   do 
número de reclamações trabalhistas. Contudo, não 
se pode afirmar que houve redução dos danos morais 
de um modo geral, haja vista, ser presumível que 
a possibilidade da condenação do trabalhador em 
sucumbência iniba o mesmo de acessar a justiça 
(BRASIL, 2018; MARTINS, 2018).

Neste contexto, o dano moral é elemento 
causador de discussões acirradas onde é debatido, 
seja na esfera civil ou trabalhista; caracterizado como 
danoso ao lesado podendo ser conceituado como: 
lesões que ferem os direitos da personalidade, sendo 
assim, causador de sequelas psíquicas, como dor, 
humilhação e sofrimento. Chama a atenção por 
não se restringir apenas ao trabalhador, estendendo-
se a família e terceiros (MARTINS, 2018; 
FERNANDES, 2019; SANTOS, 2017).

Oportuno enfatizar que as alterações 
realizadas na lei da reforma trabalhista no que 
verte sobre o dano moral possui diversos pontos 
polêmicos, sendo um desses, a indenização a ser 
paga proveniente de danos extrapatrimoniais; tal 
fato decorre por esta ter ficado atrelada ao salário do 
trabalhador. Neste sentido, a indenização do dano 
sofrido terá seu valor estipulado segundo o salário 
que o trabalhador recebe, fixando valores diferentes 
ao sofrimento e à vida dos trabalhadores a depender 
do salário pago a ele (BRASIL, 2017; MARTINS, 
2018; FERNANDES, 2019).

Frente ao exposto e por entender que o objeto 
dano moral no âmbito trabalhista se  trata de um 
tema relevante, justifica-se a realização deste artigo, 
que tem por objetivo discorrer sobre a parametrização 
da indenização do dano extrapatrimonial na seara  
trabalhista, tendo como exemplo, o caso do desastre 
ocorrido em virtude do rompimento da barragem 
da mina do córrego do Feijão no Município de 
Brumadinho, Minas Gerais (MG).

Este estudo trata-se de uma revisão 
bibliográfica narrativa e reflexiva, que segundo 
Rother (2007) é conceituada como:

[...] são publicações amplas, apropriadas para 
descrever e discutir o desenvolvimento ou o 
“estado da arte” de um determinado assunto, 
sob ponto de vista teórico ou contextual. As 
revisões narrativas não informam as fontes 
de informação utilizadas, a metodologia 
para busca das referências, nem os critérios 

utilizados na avaliação e seleção dos trabalhos. 
Constituem, basicamente, de análise da 
literatura publicada em livros, artigos de revista 
impressas e/ou eletrônicas na interpretação e 
análise crítica pessoal do autor (ROTHER, 
2007).

Desse modo, teve como base a pesquisa 
bibliográfica em livros, periódicos, dissertações e teses, 
no período de 2017 a 2019, especificamente após a 
vigência da Lei nº 13.467/2017. A identificação das 
fontes foi realizada por meio de publicações no banco 
de dados da Scielo e da Literatura Cinza utilizado 
os seguintes descritores: Dano Moral, Reforma 
Trabalhista, Indenização, Dano Extrapatrimonial, 
Parametrização e Trabalhador. Os critérios de 
inclusão foram trabalhos completos a partir dos 
descritores citados e em língua portuguesa, como 
critérios de exclusão, resumos expandidos, textos 
incompletos e assuntos que não contemplavam o 
tema da pesquisa.

2 BREVE HISTORICIDADE SOBRE O DANO 
MORAL

De acordo com a história, o Código de 
Hamurabi (1.772 a.C.) descreve as primeiras leis 
sobre o dano moral, faz referência a quebra de regra 
social ou costume de um grupo no qual o sujeito 
infrator estava inserido; sendo o juiz ou sacerdote 
local o responsável a estipular o valor da pena. Na 
sociedade moderna o advento precursor de dados 
sobre o dano moral foi a Revolução Industrial, 
considerada um divisor dos métodos de produção, 
sendo atribuídos a esta época atos arbitrários, 
exemplo: ausência de leis especificas sobre o trabalho, 
falta de fiscalização nas fábricas, mulheres e crianças 
trabalhavam mais de 16 horas/dia sem remuneração 
justa, trabalhadores acidentados eram demitidos sem 
indenizações, dentre outros (GAGLIANO; FILHO, 
2006; LOPES, 2011).

Com o desenvolvimento econômico, social e a 
constituição de códigos baseados em leis o dano moral 
passa a ser atrelado ao patrimônio e posteriormente 
a integridade da pessoa. Historicamente, um dos 
primeiros códigos a retratá-lo foi o Código Civil de 
Bonaparte na França (1804), também denominado, 
Código Napoleônico (CN), código que abordava 
questões relacionadas somente ao direito civil como: 
as pessoas, os bens e a aquisição de propriedade. No 
Brasil, o Código Civil de Clóvis Beviláqua (1916) 
é considerado um marco jurídico, haja vista, tinha 
em sua redação a proteção dos direitos do indivíduo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_civil
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e dentre eles os direitos relativos à honra. Contudo, 
foi a Constituição Federal de 1988 a precursora em 
legalizar os direitos civis dos brasileiros, entre outros 
(LOPES, 2011).

Neste contexto, adventos provenientes da 
sociedade moderna ampliaram o entendimento dos 
valores reparáveis de danos causados a personalidade 
do sujeito, assim, gradativamente ampliou-se o 
conceito de dano moral indenizável. Para firmar este 
entendimento emerge a Constituição da República 
Federativa do Brasil  (CF), promulgada  em 5 de 
outubro de 1988 é a Carta Magna vigente, portanto, 
a lei suprema do Brasil, também denominada 
Constituição Cidadã por ditar os direitos 
fundamentais da pessoa humana (TARTUCE, 2014; 
BRASIL, 1988).

Oportuno ressaltar, que os direitos humanos 
sobrevêm da própria natureza humana, daí seu 
caráter inviolável, intemporal e universal, sendo 
assim, são proclamados a todas as instituições 
políticas e sociais, não podendo ser revogados por 
instituições governamentais. Neste contexto, os 
direitos fundamentais defendidos na CF (1988) 
foram inspirados nos direitos humanos, sendo 
eles subdivididos em três núcleos principais: 
direitos individuais e coletivos; direitos sociais e da 
nacionalidade; e direitos políticos, sendo estes: à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança, à educação, à 
saúde, à moradia, o trabalho, o lazer, à assistência aos 
desamparados, o transporte, o voto, dentre outros; 
vale destacar que a inviolabilidade destes é assegurada 
por lei, assim, a violação caberá reparação conforme 
a lei vigente ( BRASIL, 1988; BONAVIDES, 2002).

Percebe-se que a CF (1988) é incisiva ao 
explanar a igualdade de todos os brasileiros, desse 
modo, atos que ferem o princípio da isonomia 
ou igualdade são considerados inconstitucionais. 
Observa-se também, que além dos bens jurídicos 
de natureza patrimonial como, a propriedade, 
os decorrentes da personalidade: a intimidade, a 
honra, a vida privada e a imagem, foram previstos 
especificamente nos incisos V e X, sendo eles 
totalmente passiveis de indenização em caso de dano 
(BRASIL, 1988).

Ainda sobre a historicidade do dano moral, 
convém mencionarmos outro marco jurídico que o 
retrata, o CC de 2002, instituído pela Lei.10406/02, 
refere que os responsáveis pela ocorrência de dano 
patrimonial e ou moral são passiveis de ressarcir o 
lesado por infringirem o princípio da responsabilidade 
civil.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 
e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar 
o dano, independentemente   de culpa, nos 
casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem (CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO, 2002).

Constatamos assim, que o dano moral foi 
legitimado por muitas legislações, em virtude das 
repercussões que ocasiona na vida das pessoas, 
exemplo: dor, tristeza, perdas, humilhação, dentre 
outras, ou seja, atos que ferem direitos fundamentais, 
como os direitos   da personalidade. Feito esta breve 
contextualização histórica sobre o dano moral, 
passamos a discorrer especificamente algumas 
particularidades que circundam seu universo.

2.1 O DANO MORAL E SUAS PARTICULARIDADES

Inicialmente convém mencionarmos que o 
dano moral procedeu do dano material, conceituado 
nas palavras de Tartuce (2014):

[...] prejuízos ou perdas que atingem o 
patrimônio corpóreo de alguém. Não cabe 
reparação de dano hipotético ou eventual, 
assim, necessita, em regra de prova efetiva 
(TARTUCE, 2014).

No âmbito da justiça o dano é subdividido em 
patrimonial e moral, definidos consecutivamente: 
prejuízo pecuniário causado por ação lesiva imputável 
a outrem, podendo ser oriunda de ofensa a bem 
jurídico de natureza econômica ou de dano causado 
ao direito de personalidade e prejuízo diretamente 
decorrente da ofensa a direito de personalidade 
(ANDRADE, 2003).

Sendo, o conceito de personalidade para 
Diniz (2008):

[...] intrínseca a todo ser humano desde seu 
o nascimento, por meio da personalidade a 
pessoa passa a ter capacidade de usufruir de 
direitos e contrair obrigações na vida civil 
(DINIZ, 2008).

Nesta vertente, cabe citarmos os direitos 
de personalidade, que para Miranda, Junior, Fruet 
(2012) possuem a finalidade primária de proteger os 
direitos indispensáveis à dignidade e integridade da 
pessoa:

[...] o direito de personalidade, os direitos, as 
pretensões e ações que dele se irradiam são 
irrenunciáveis, inalienáveis, irrestringíveis. São 

https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677854/art-927-do-codigo-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677806/art-927-1-do-codigo-civil-lei-10406-02
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direitos irradiados dele os de vida, liberdade, 
saúde (integridade física e psíquica), honra, 
igualdade (MIRANDA, JUNIOR, FRUET, 
2012).

Assim, pôr o direito da personalidade estar 
intimamente interligado a princípios fundamentais 
resultantes da dignidade e integridade da pessoa 
todo advento que o ferir recairá sobre este a 
responsabilidade civil, exemplo, o ressarcimento na 
presença do dano moral, neste sentido, faz-se saber 
que a responsabilidade civil para Diniz (2003) é:

Aplicação de medidas que obriguem alguém 
a reparar dano moral ou patrimonial causado 
a terceiros em razão de ato do próprio 
imputado, de pessoa por quem ele responde, 
ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda 
(responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de 
simples imposição legal (responsabilidade 
objetiva) (DINIZ, 2003).

Corroborando com a autora supracitada, 
Venosa (2003) amplia o entendimento acerca dos 
pressupostos que circundam a responsabilidade civil:

[...] quando se trata de responsabilidade civil, 
a conduta do agente é a causadora do dano, 
surgindo daí o dever de reparação. Para que 
se configure o dever de indenizar o ocorrido 
da responsabilidade civil, deverá haver quatro 
pressupostos: ação ou omissão voluntária, 
relação de causalidade ou nexo causal, dano e 
finalmente, a culpa.

Nesta linha de raciocínio que objetiva 
entender certas especificidades sobre o dano moral 
seguimos comentando sobre seu conceito, que a 
saber dependendo do estudioso traz redação distinta. 
Bonfim (2015) trata-o como: ação ou omissão 
que resulta em lesão aos direitos da pessoa, ligados 
à esfera jurídica do sujeito, já para Diniz (2003) 
procede do prejuízo de interesses não patrimoniais de 
pessoa física ou jurídica. Opiniões a parte, observa- 
se que ambos tratam do mesmo objeto, a violação 
do patrimônio ideal da pessoa no que verte à sua 
liberdade, à sua honra, à sua saúde mental e ou física.

Oportuno explanarmos que com a atual 
redação do artigo 223-C, da CLT (2017), além do 
dano moral, o dano estético também entra no escopo 
do dano extrapatrimonial, conceituado como: 
qualquer lesão corporal permanente como, cicatrizes 
ou marcas incomuns, provocado por conduta dolosa 
ou culposa de um terceiro, não sendo necessária 
a exposição desse dano em face de terceiros para 
justificar a reparação, mesmo a lesão oculta enseja 
a indenização por dano estético (BRASIL, 2017; 
MARTINS, 2018).

Adequado também enfatizarmos que tanto 
o dano moral quanto o dano estético podem ser 
pleiteados no âmbito trabalhista. Tal entendimento 
foi extraído da ementa do Resp. nº 899869/MG, 
STJ, 3ª Turma, relator Min. Humberto Gomes 
de Barros, julgado em 13.02.2007, publicado em 
26.03.2007, DJ, p. 242.

INDENIZAÇÃO. “DANOS 
ESTÉTICOS” OU “DANOS FÍSICOS”. 
INDENIZABILIDADE EM SEPARADO: 
1. A jurisprudência da 3ª Turma, admite que 
sejam indenizados, separadamente, os danos 
morais e os danos estéticos oriundos do 
mesmo fato. Ressalva do entendimento do 
relator. 2. As sequelas físicas decorrentes do 
ato ilícito, mesmo que não sejam visíveis de 
ordinário e, por isso, não causem repercussão 
negativa na aparência da vítima, certamente 
provocam intenso sofrimento. Desta forma, 
as lesões não precisam estar expostas a 
terceiros para que sejam indenizáveis, pois 
o que se considera para os danos estéticos é 
a degradação da integridade física da vítima, 
decorrente do ato ilícito. 3. Os danos morais 
fixados pelo Tribunal recorrido devem ser 
majorados pelo STJ quando se mostrarem 
irrisórios e, por isso mesmo, incapazes de 
punir adequadamente o autor do ato ilícito 
e de indenizar completamente os prejuízos 
extrapatrimoniais sofridos pela vítima. 4. 
Provido o recurso especial da parte que 
pretendia majoração dos danos morais, fica 
prejudicado o recurso especial da parte que 
pretendia a redução da indenização (STJ, 
2007).

Importante referenciarmos ainda sobre o dano 
moral por ricochete, também conhecido como dano 
moral por reflexo ou indireto, conceituado como: o 
ato onde um terceiro sente os efeitos de uma ação ou 
incidente relacionado a uma pessoa íntima. O dano 
moral por ricochete poderá ser atribuído a qualquer 
reclamante, independe do vínculo de parentesco, 
mas que possua laços afetivos, portanto todos que 
possuírem laços afetivos e se sentirem-se lesados 
poderão pleitear na justiça indenização em relação 
a este dano. Salientamos que este dano moral não 
está vinculado apenas quando ocorrer vítima fatal, 
entretanto a divergência entre os juristas sobre tal 
dano (MATOS, 2012).

Evidente não termos esgotado todas os 
elementos pertinentes ao dano moral, todavia, 
podemos constatar que o dano moral é um 
componente definitivamente considerado danoso a 
quem sofre e a sociedade. Desse modo, concretizou-
se como tema relevante e polêmico nos órgãos 
jurisdicionais, independente da instância que o 
discuta: trabalhista ou civil. Neste contexto passamos 
a discorrê-lo na seara trabalhista.
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2.2 DESVELANDO O DANO EXTRAPATRIMONIAL NA 
SEARA TRABALHISTA

Logo, se não há consenso entre juristas em 
relação ao conceito amplo sobre o dano moral, 
quando o restringe ao âmbito trabalhista torna-se mais 
complexo seu entendimento e consequentemente 
seu ressarcimento. Desta forma, ao retratar o dano 
moral na seara trabalhista, geralmente, considera-se 
que a ação, lesão ou omissão causadora procede do 
empregador e ou de seu preposto, por conseguinte, 
na confirmação do mesmo o causador irá responder 
e indenizar o trabalhador lesado (REYS, 2013; 
SANTOS, 2019).

Conveniente neste momento citarmos a 
Emenda Constitucional nº 45/200, esta alterou 
o artigo 114 da CF (1988), estabelecendo ser de 
competência da justiça do trabalho processar e 
julgar o dano moral e patrimonial oriundo das 
relações de trabalho, portanto, é de sua instância o 
conteúdo processual que verte sobre o pagamento 
de indenizações provenientes da relação de trabalho 
(BRASIL, 2004; FREITAS, 2014).

Neste contexto, convém apresentarmos o 
conceito e modalidades da relação de trabalho sob a 
ótica de Saraiva (2005):

Relação de trabalho corresponde a qualquer 
vínculo jurídico por meio do qual uma 
pessoa natural executa obra ou serviços para 
outrem, mediante o pagamento de uma 
contraprestação. Podemos afirmar, portanto, 
que a relação de trabalho é gênero da qual 
a relação de emprego é espécie. Em outras 
palavras, toda relação de emprego corresponde 
a uma relação de trabalho, mas nem toda 
relação de trabalho corresponde a uma relação 
de emprego. Quando se fala, portanto, em 
relação de trabalho, incluem-se a relação 
de trabalho autônomo, eventual, avulso, 
voluntário, estágio e a relação de trabalho 
institucional (SARAIVA, 2005).

Corroborando com o autor supracitado 
Delgado; Delgado (2018) prediz a seguinte definição:

A primeira expressão em caráter genérico: 
refere-se a todas as relações jurídicas 
caracterizadas por terem sua prestação 
essencial centrada em uma obrigação de fazer 
consubstanciada em labor humano. Refere-se, 
pois, a todas modalidades de contratação do 
trabalho humano modernamente admissível. 
A expressão relação de trabalho englobaria, 
desse modo, a relação de emprego, a relação 
de autônomo, a relação de trabalho eventual, 
de trabalho avulso e outras modalidades 
de pactuação de prestação de labor (como 
trabalho de estágio, dentre outros). Traduz, 
portanto, o gênero a que se acomodam 

todas as formas de pactuação de prestação de 
serviços existentes no mundo jurídico atual 
(DELGADO; DELGADO, 2018).

Feito estes entendimentos sobre as relações de 
trabalho, faz-se necessário explicitar as especificidades 
que vertem ao dano moral quando ocorrido na seara 
trabalhista. É fato que a relação trabalhista é baseada 
no respeito, comprometimento  e  cumprimento  das 
atribuições que cabe ao empregador e empregado, 
só assim entende-se ser possível obter o equilíbrio 
desta relação; entretanto, ao ocorrer a quebra desta 
harmonia laboral poderá surgir como resultado o 
dano extrapatrimonial (SANTOS, 2017; SARAIVA, 
SOUTO, 2018).

Até aqui utilizamos a nomenclatura dano 
moral, entretanto conforme a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT, 2017), atualizada, em 
seus artigos 223-A à 223-G denomina-o como 
dano extrapatrimonial; então para um melhor 
entendimento e conformidade com a lei da 
reforma passamos a utilizar este termo. Oportuno 
esclarecermos que a mudança na nomenclatura tem 
o objetivo de abranger qualquer dano que não seja 
patrimonial; logo, o dano extrapatrimonial trata 
de situações oriundas do dano moral e estético na 
seara trabalhista (SANTOS, 2017; DELGADO; 
DELGADO, 2018; SARAIVA; LINHARES; 
SOUTO, 2018).

É sabido que o advento da lei da Reforma 
Trabalhista referente ao dano extrapatrimonial 
ganhou status no âmbito jurídico, resultado dos 
artigos que tratam sobre a indenização limite 
imposta a este. Há argumentação contrária baseia-se 
na infração sobre pontos já consolidados pela nossa 
Carta Magna de 1988, entre estes, cita-se a igualdade 
de todos perante a lei, contrapondo-se, portanto, 
aos artigos 223-A ao 223-G, que tratam sobre a 
parametrização de indenizações ao trabalhador 
(SARAIVA; LINHARES; SOUTO, 2018; SILVA, 
2018).

2.3 A LEI 13.467/2017 E A PARAMETRIZAÇÃO DA 
INDENIZAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL

Considerando o discorrido acima pode-
se afirmar que a Lei 13.467/2017 possui pontos 
polêmicos, especificamente no quesito indenização. 
Até a referida lei entrar em vigor a indenização paga 
ao trabalhador referente ao dano extrapatrimonial 
era estipulada pelo magistrado trabalhista que 
considerava a extensão do dano provocado utilizando 
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o CC (2002) para fixar seu quantum, não existindo 
qualquer limitação ou vinculação a sua remuneração. 
No entanto, atualmente, o artigo 223-G da lei 
vigente traz a seguinte redação:

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo 
considerará:
§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juízo 
fixará a indenização a ser paga, a cada um dos 
ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, 
vedada a acumulação: I - ofensa de natureza 
leve, até três vezes o último salário contratual 
do ofendido; II - ofensa de natureza média, 
até cinco vezes o último salário contratual 
do ofendido; III - ofensa de natureza grave, 
até vinte vezes o último salário contratual do 
ofendido; IV - ofensa de natureza gravíssima, 
até cinquenta vezes  o último salário 
contratual do ofendido.§ 2o Se o ofendido 
for pessoa jurídica, a indenização será fixada 
com observância dos mesmos parâmetros 
estabelecidos no § 1o deste artigo, mas em 
relação ao salário contratual do ofensor.§ 3o 
Na reincidência entre partes idênticas, o juízo 
poderá elevar ao dobro o valor da indenização’ 
(BRASIL, 2017).

Observa-se o atrelamento do dano 
extrapatrimonial ao salário do ofendido e ao 
entendimento do magistrado, evidenciando que uma 
mesma ação gerará indenizações distintas, fato que 
fere o princípio da igualdade do julgamento, gerando 
desta maneira subsídios preconceituosos. Outro fato 
que chama a atenção recai sobre o julgador, pois, 
ainda que a maioria dos juízes trabalhistas estipulem o 
teto máximo ao valor indenizatório esta não será uma 
constância em todos os tribunais do país, portanto, 
concretiza-se mais uma vez a inconstitucionalidade 
do artigo pôr ferir o princípio da isonomia (SILVA, 
2018).

No tocante, trazendo especificamente para o 
campo da indenização podemos afirmar não ser tarefa 
fácil estipular um valor indenizatório, considerando 
que a tarifação se dará sobre a dor, sofrimento, vida, 
não só do trabalhador mas de todos atingidos por um 
dano extrapatrimonial, especialmente quando resultar 
em invalidez permanente ou morte; além disto, há 
de se considerar os danos materiais causados. Neste 
sentido, não há como negar que a Lei da Reforma 
Trabalhista trouxe com a parametrização sensações 
de desigualdade que poderão gerar incontáveis 
contestações nos tribunais trabalhistas em todas as 
instâncias (FILHO, 2018; SILVA, 2018).

Para melhor compreensão da afirmativa acima 
segue abaixo a redação dos artigos 223-A à 223-G da 
CLT na integra.

Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos 

de natureza extrapatrimonial decorrentes da 
relação de trabalho apenas os dispositivos 
deste Título.
Art. 223-B. Causa dano de natureza 
extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda 
a esfera moral ou existencial da pessoa física ou 
jurídica, as quais são as titulares exclusivas do 
direito à reparação.
Art. 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a 
liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, 
a saúde, o lazer e a integridade física são os 
bens juridicamente tutelados inerentes à 
pessoa física.
Art. 223-D. A imagem, a marca, o 
nome, o segredo empresarial e o sigilo da 
correspondência são bens juridicamente 
tutelados inerentes à pessoa jurídica. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017)
Art. 223-E. São responsáveis pelo dano 
extrapatrimonial todos os que tenham 
colaborado para a ofensa ao bem jurídico 
tutelado, na proporção da ação ou da omissão.
Art. 223-F. A reparação por danos 
extrapatrimoniais pode ser pedida 
cumulativamente com a indenização por 
danos materiais decorrentes do mesmo ato 
lesivo.
§ 1o Se houver cumulação de pedidos, o 
juízo, ao proferir a decisão, discriminará os 
valores das indenizações a título de danos 
patrimoniais e das reparações por danos de 
natureza extrapatrimonial.
§ 2o A composição das perdas e danos, assim 
compreendidos os lucros cessantes e os danos 
emergentes, não interfere na avaliação dos 
danos extrapatrimoniais.
Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo 
considerará:
I -  a natureza do bem jurídico tutelado;
II -  a intensidade do sofrimento ou da 

humilhação
III -  a possibilidade de superação física ou 

psicológica; 
IV -  os reflexos pessoais e sociais da ação ou 

da omissão; 
V -  a extensão e a duração dos efeitos da 

ofensa;
VI -  as condições em que ocorreu a ofensa 

ou o prejuízo moral;
VII -  o grau de dolo ou culpa;
VIII -  a ocorrência de retratação espontânea; 

IX - o esforço efetivo para minimizar 
a ofensa; X - o perdão, tácito ou 
expresso;

IX -  a situação social e econômica das 
partes envolvidas;

X -  o grau de publicidade da ofensa.
§ 1o Se julgar procedente o pedido, o juízo 
fixará a indenização a ser paga, a cada um dos 
ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, 
vedada a acumulação:
I -  ofensa de natureza leve, até três vezes o 

último salário contratual do ofendido;
II -  ofensa de natureza média, até cinco 

vezes o último salário contratual do 
ofendido;

III -  ofensa de natureza grave, até vinte 
vezes o último salário contratual do 
ofendido;

IV -  ofensa de natureza gravíssima, até 
cinquenta vezes o último salário 
contratual do ofendido.
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§ 1o Se julgar procedente o pedido, o juízo 
fixará a indenização a ser paga, a cada um dos 
ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, 
vedada a acumulação:
I -  ofensa de natureza leve, até três vezes o 

último salário contratual do ofendido;
II -  ofensa de natureza média, até cinco 

vezes o último salário contratual do 
ofendido;

III -  ofensa de natureza grave, até vinte 
vezes o último salário contratual do 
ofendido;

IV -  ofensa de natureza gravíssima, até 
cinquenta vezes o último salário 
contratual do ofendido.

§ 2o Se o ofendido for pessoa jurídica, a 
indenização será fixada com observância 
dos mesmos parâmetros estabelecidos no 
§ 1o deste artigo, mas em relação ao salário 
contratual do ofensor.
§ 3o Na reincidência entre partes idênticas, 
o juízo poderá elevar ao dobro o valor da 
indenização (BRASIL, 2017).

Ao atentar na leitura dos referidos artigos 
evidencia-se que os mesmos vislumbraram redações 
a segurança jurídica e previsibilidade. Porém, o 
ponto crucial, de já acalorados debates, refere-
se especificamente ao artigo 223-G que imputa a 
parametrização à sensações intrínsecas e extrínsecas 
pertinentes ao trabalhador lesado, que ocasionalmente 
podem estender-se a terceiros, exemplo familiares, 
vinculando estas ao salário contratual do lesado 
(CASTRO, SERPA, SANTOS, 2018).

Nesse sentido, se ao fixar um valor indenizatório 
busca-se a reparação do patrimônio da personalidade 
do sujeito, o atrelamento ao salário do trabalhador 
contrapõem-se a sua finalidade, considerando que 
este possa receber o salário mínimo vigente do 
país; assim sendo, a indenização será irrisória não 
proporcionando alívio e conforto ao lesado, ademais 
não servirá de advertência ao causador para inibir 
danos futuros (DELGADO; DELGADO, 2018; 
CASTRO, SERPA, SANTOS, 2018).

Outro aspecto que embasa a crítica da 
parametrização sobre o dano extrapatrimonial 
estar atrelado ao salário do trabalhador, é o fato do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), já haver sumulado 
que a indenização por dano extrapatrimonial não 
estará sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa, 
a observar a redação da súmula 281 do STJ.

Súmula 281 - A indenização por dano moral 
não está sujeita à tarifação prevista na Lei de 
Imprensa. (Súmula 281, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004 p. 
200) (STJ, 2004).

Há ainda mais um ponto de embate, a agregação 
dos valores indenizatórios quanto a natureza da 

ofensa: leve, média, grave ou gravíssima; entretanto, 
a CLT não defini qual dano extrapatrimonial fará 
parte de qual ofensa. Desse modo ficará por conta do 
magistrado este enquadramento; surge assim, mais 
uma crítica contrária, como determinar o valor de 
um dano intrínseco, exemplo, a perda de um ente 
querido, se o magistrado não possuir experiência 
pessoal sobre o fato. Evidente que devemos considerar 
os conhecimentos prévios do jurista sobre o assunto, 
além da empatia que provavelmente será considerada, 
mas, não há como afirmar haver igualdade em todos 
os julgamentos (CASTRO, SERPA, SANTOS, 
2018; DELGADO; DELGADO, 2018).

No intuito de compreender tal polêmica que 
cerca à parametrização dos valores de condenação 
para os danos extrapatrimoniais utilizaremos 
como exemplo a tragédia do acidente causado pela 
mineradora Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 
no município de Brumadinho no estado de Minas 
Gerais (MG).

3 CASO BRUMADINHO: REFLEXÕES ACERCA DO 
DANO MORAL

Em janeiro de 2019 o rompimento da 
barragem de rejeitos da mina do córrego do 
Feijão da mineradora CVRD no munícipio de 
Brumadinho em MG contaminou a água e o solo 
da região, destruiu propriedades, matou animais e, 
entre mortos e desaparecidos, vitimou mais de 300 
pessoas, muitas das quais eram trabalhadores diretos 
e indiretos que prestavam serviços a empresa; com 
isso, o fato acendeu discussões ambientais, criminais 
e cíveis, especificamente no âmbito trabalhista.

Evidente que ao retratar um acidente onde o 
dano extrapatrimonial atingiu inúmeros trabalhadores 
as discussões pertinentes a parametrização das 
indenizações emergiriam, evidenciando assim, a 
falta de nexo e inconstitucionalidade criada pela lei 
da Reforma Trabalhista de 2017, especificamente 
no artigo 223-G da CLT (2017). Neste sentido, a 
principal crítica contrária ocorre pela vinculação dos 
parâmetros indenizatórios ao salário do trabalhador 
(SARAIVA; SOUTO, 2018).

Assim sendo, do ponto de vista de inúmeros 
juristas esta cláusula tem como resultado a injustiça 
as vítimas do mesmo dano; isto por que o quantum 
indenizatório terá valores totalmente diferentes 
a depender se a pessoa que está pleiteando a 
indenização é trabalhador ou civil, gerando ainda 
uma quantificação diferenciada ao trabalhador 
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com maior salário em relação ao de menor salário, 
evidenciando-se assim uma completa violação aos 
princípios da igualdade e equidade disposto no 
caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: X - são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação (BRASIL, 
1988).

Exemplificando a violação aos aludidos 
princípios, um trabalhador que recebe o salário 
mínimo, ou seja, R$ 998,00 e teve sua vida ceifada 
na tragédia ocorrida em Brumadinho, terá sua 
indenização não superior a R$ 49.900,00; haja vista, 
que o artigo 223- G, dispõe que a indenização de 
danos extrapatrimoniais não poderá ultrapassar 50 
vezes o salário do trabalhador. Outro exemplo: um 
trabalhador que exercia um cargo de chefia e recebia 
salário de R$ 5.000,00, poderá receber de indenização 
até R$ 250.000,00, ou seja, uma indenização cinco 
vezes maior que o primeiro trabalhador. Há ainda 
um terceiro exemplo de diferenciação quanto a 
indenização, um transeunte que sofreu o mesmo 
dano, não terá quantum indenizatório máximo, pelo 
fato de sua indenização ser fixada pelo CC (2002) 
e não pela CLT (2017), podendo sua indenização 
facilmente ultrapassar os dois primeiros.

Então, por mais hipotético que sejam os 
exemplos, podemos afirmar que fatos semelhantes 
ocorreram na tragédia de Brumadinho, a saber 
pelos noticiários fornecidos pela imprensa nacional. 
Portanto, afirmamos ser real a disparidade da 
importância relacionada a vida dos envolvidos 
na tragédia; visto que, as mesmas três pessoas do 
exemplo supracitado sofreram o mesmo dano, 
entretanto, receberão valores indenizatórios bem 
diferentes. Neste contexto fica claro a violação aos 
princípios da equidade e igualdade.

Por tal fato, diversos órgãos e associação, 
como, Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho, Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil e a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria, dentre outras, ajuizaram 
diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADINS) em face aos artigos 223-A à 223-G, pois 

entenderam que tais artigos violam princípios 
constitucionais; contudo, até o momento as ações 
estão esperando julgamento do Supremo Tribunal 
Federal (STF), de tais ADINS (SAAD, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contra fatos não há argumentos, frase tal 
difundida no âmbito do direito pode ser atrelada a 
parametrização do dano moral na seara trabalhista 
em relação a sua inconstitucionalidade; neste sentido 
pode-se afirmar que a Lei 13.467/2017 por meio 
dos artigos 223-A a 223-G da CLT (2017), ao 
estipular que o trabalhador ao sofrer dano moral será 
indenizado conforme seu salário, sendo o máximo 
de valores indenizatórios possíveis 50 vezes o salário 
da vítima, fere indubitavelmente direitos invioláveis 
por instituir situação jurídica diferenciada para os 
trabalhadores em detrimento a outro cidadão.

Assim sendo, a lei da reforma trabalhista 
firma-se como um verdadeiro retrocesso social, 
sendo, portanto, arbitrária a Carta Magna vigente 
por infringir princípios como igualdade e equidade. 
Ademais, em uma análise preliminar, podemos 
perceber que vários direitos da personalidade 
imbricados ao dano extrapatrimonial não serão 
contemplados na indenização, exemplo, direito 
à vida familiar plena e feliz, a qualidade de vida, a 
estabilidade familiar, dentre outros. Por fim, podemos 
afirmar ser necessário uma interpretação histórica, 
lógica, teleológica e sistemática, considerando a 
Constituição da República do Brasil (1988) no 
que tange a referida lei, a fim de evitar decisões 
conflitantes e contraditórias.

Nesse sentido podemos evidenciar que o 
objeto, dano extrapatrimonial na seara trabalhista, 
é complexo, não sendo aqui esgotado todos seus 
elementos; contudo, este estudo intentou suscitar 
reflexões e consequentemente poderá originar futuras 
pesquisas e contribuições acerca do tema.
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RESUMO

A partir das reflexões de Stuart Hall, o artigo 
analisa os vínculos de pertencimento estabelecidos 
pelos indivíduos na construção de sua identidade. 
Avalia a influência da Internet na vida do cidadão 
conectado, que padece de um intenso intercâmbio 
de informações e culturas, e pode vir a sofrer uma 
crise na construção de sua identidade. Valendo-se 
do método dedutivo e da pesquisa bibliográfica, 
conclui-se que a Internet intensificou o processo 
de fragmentação do sujeito, especialmente pela 
popularização dos digital influencers, e originou uma 
busca constante do indivíduo em se tornar aquilo 
com o que se identifica, mas, ao mesmo tempo, o 
tornou incapaz de definir aquilo que é, alterando os 
atributos de sua personalidade enquanto sujeito de 
direitos.

PALAVRAS-CHAVE

Internet; crise de identidade; fragmentação.

ABSTRACT

From the reflections of Stuart Hall, the article 
analyzes the belonging bonds established by individuals 

in the construction of their identity. It assesses the 
influence of the Internet on the life of the connected 
citizen, who suffers from an intense exchange of 
information and cultures, what might cause a crisis 
in the construction of his identity. Using the deductive 
method and the bibliographical research, it can be 
concluded that the Internet has intensified the process 
of fragmentation of the subject, especially by the 
popularization of digital influencers, and originated a 
constant search of the individual to become what they 
identify with, but at the same time it has made him 
unable to define what he is, changing the attributes of 
his personality as a subject of rights.

KEYWORDS

Internet; identity crisis; fragmentation

INTRODUÇÃO

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, teve 
início um processo de valorização da pessoa humana 
e colocação dela no centro do ordenamento jurídico, 
especialmente com o desenvolvimento dos direitos 
humanos e da teoria dos direitos da personalidade, 
que objetivam proteger a pessoa em toda a sua 
complexidade, compreendendo-a como detentora 
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de sentimentos, de emoções e de identidade.
A identidade consiste no conceito que a pessoa 

tem de si própria, tanto como ser individual, quanto 
em sua interação social. Esta identidade é construída 
a partir de processos de identificação com outras 
pessoas e grupos, bem como do estabelecimento 
de vínculos de pertencimento e diferenciação. Por 
isso, a identidade do sujeito não é imutável, mas sim 
um elemento que está em constante transformação, 
embora necessite possuir certa estabilidade.

No livro “A Identidade Cultural na Pós-
Modernidade”, Stuar Hall aponta que a globalização 
eliminou as fronteiras de tempo e espaço e, com 
isso, provocou um intercâmbio de informações e 
culturas, tornando acessível ao sujeito a identidade 
de pessoas e grupos de todos os cantos do país. 
Segundo ele, esse transbordamento de imagens e 
referências com as quais é possível se identificar tem 
como consequência a fragmentação do sujeito, que 
passa a adotar identidades variadas e até mesmo 
contraditórias entre si, e, por consequência, perde 
os referenciais que dão a ele a estabilidade para se 
orientar na vida em sociedade.

Desta forma, o presente artigo tem como 
objetivo analisar se a fragmentação do sujeito 
denunciada por Stuart Hall relativamente à 
globalização também se manifesta no contexto da 
Internet1 e como a vida em rede influencia o processo 
de construção da identidade individual, tudo com 
a finalidade de responder ao problema central 
do trabalho, que consiste em identificar se a vida 
integrada à Internet e pela Internet pode provocar 
uma crise de identidade no sujeito.

Para isso, primeiro será abordado o conceito 
de identidade e como se dá o processo de construção 
dela, emprestando conceitos da psicologia, da 
sociologia e da antropologia. Posteriormente, serão 
analisados os trechos do livro “Identidade Cultural 
na Pós- Modernidade”, em que Stuart Hall explica 
como a globalização e o intercâmbio de informações 
e culturas afeta a construção da identidade individual 
e porque eles podem provocar a fragmentação da 
pessoa. Em um terceiro momento, tratar-se-á da 
ampliação do acesso à Internet e do modo como 
ela transformou as relações interpessoais, com o 
conhecimento, com o trabalho e até mesmo com o 
espaço físico à sua volta. Por fim, serão abordados 
os efeitos desta vida integrada à rede na construção 
da identidade individual, com ênfase na influência 
dos canais do youtube e páginas do instagram, 
1. Será adotado, no decorrer deste trabalho, a grafia Internet (com letra 

especialmente dos digital influencers, na forma 
como o sujeito percebe a si próprio no presente e 
deseja se construir para o futuro, identificando se 
estas influencias podem ou não contribuir para o 
estabelecimento de uma crise de identidade.

A pesquisa se justifica na medida em que a 
identidade da pessoa, isto é, o conceito que ela tem 
de si própria individualmente e em interação com 
o outro, influencia diretamente no conteúdo dos 
demais atributos da sua personalidade, como, por 
exemplo, a honra, a imagem e a integridade psíquica, 
de modo que a teoria dos direitos da personalidade 
deve estar atenta à pessoa da pós-modernidade 
digital, em toda sua complexidade, fragmentação 
e crise, para que, assim, seja capaz de protege-la e 
preservar sua dignidade.

Na realização da pesquisa, se utilizou do 
método de abordagem dedutivo e o método de 
pesquisa bibliográfica, mediante a análise de livros, 
artigos científicos, páginas da Internet como youtube 
e instagram, relatórios de dados e, especialmente, do 
livro “A Identidade Cultural na Pós-Modernidade”, 
de Stuart Hall.

1 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE INDIVIDUAL

O período que compreende as duas Guerras 
Mundiais foi marcado por uma série de atos de ofensa 
à pessoa, especialmente no holocausto nazista, em 
milhões de pessoas foram aprisionadas, torturadas, 
exploradas e mortas em campos de concentração. O 
fim da Segunda Guerra e a consciência das atrocidades 
que haviam sido cometidas até então culminaram 
na retomada de discursos sobre a importância da 
pessoa e a existência de direitos inerentes à condição 
humana, o que também provocou a reconstrução 
dos direitos da personalidade e da dignidade da 
pessoa humana, trazendo a pessoa para o centro do 
ordenamento jurídico como um ser humano que tem 
sentimentos, vontades e aspirações (REZEK NETO; 
FERNANDES, 2017, p. 57). É esse ser humano, em 
toda a sua complexidade, o foco da teoria dos direitos 
da personalidade, consagrando os bens inerentes à 
personalidade humana, como a integridade física 
e psíquica, a imagem, a honra, a privacidade e a 
identidade (FERNANDES; BORCAT, 2015, p. 87), 
sendo esta última o objeto de análise deste artigo.

Tradicionalmente, a identidade era tida como 
elemento exclusivamente coletivo, cuja criação 

maiúscula) para denominar a rede global de computadores que utilizam o 
protocolo TCP/IP para a sua comunicação.
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era função da tribo e do grupo, e não havia ainda 
uma concepção sobre a individualidade particular 
(CASTRO, 2014, p. 3). “A figura do indivíduo como 
sujeito autoconsciente de sua própria individualidade 
e identidade só vai ganhar relevo na modernidade. 
Pode-se dizer que a partir de Locke o paradigma 
moderno da identidade mereceu um tratamento 
mais substancial” (LUCAS, 2012, p. 131). Segundo 
BAUMAN, “a ideia de ‘identidade’ nasceu da crise 
do pertencimento e do esforço que esta desencadeou 
no sentido de transpor a brecha entre o ‘deve’ e o é” 
(2005, p. 26).

Para MACHADO, a identidade é fruto 
de uma construção psicológica por meio da qual 
o sujeito tenta explicar o conceito de si próprio e, 
por isso, o estudo dela, especialmente na psicologia, 
costuma se dar em dois níveis principais: o pessoal 
e o social. “A identidade pessoal está ligada a uma 
construção individual do conceito de si, enquanto a 
identidade social trata do conceito de si a partir da 
vinculação da pessoa a grupos sociais” (2003, p. 53).

A identidade, portanto, se refere à forma 
como a pessoa concebe a si própria de forma 
individual, mas também em sua interação com os 
diversos grupos sociais. Ela pode ser compreendida 
como a resposta à pergunta “quem sou eu?”, uma 
pergunta nunca respondida por completo nem em 
definitivo, revelando, assim, a constante busca do 
ser humano por uma definição de si próprio, que é 
essencial para a orientação da sua ação individual e 
grupal (MACHADO, 2003, p. 52). Isso porque, a 
construção da identidade pressupõe pertencimento e 
uma relação de troca entre os saberes do indivíduo que 
são compartilhados e os elementos da comunidade 
que são incorporados (SILVA JUNIOR; SILVA; 
AQUINO, 2014, p. 81). Portanto, a identidade é 
fruto da relação entre a realidade interna e a realidade 
externa do sujeito, provocando nele um constante 
esforço no sentido de orientar suas ações de modo a 
equilibrar as forças internas e externas, uma vez que o 
reconhecimento do outro é um dos mais importantes 
elementos da construção da identidade do indivíduo 
(VASCONCELOS, 2001, p. 47).

Sendo assim, “a identidade, seja ela individual 
ou coletiva, é sempre relacionada com a forma que 
os indivíduos se relacionam com os valores das 
sociedades e grupos do qual fazem parte” (SILVA 
JUNIOR; SILVA; AQUINO, 2014, p. 80), estando 
atrelada a uma ideia de pertencimento, cujas funções 
são conhecidas desde o início dos tempos e englobam, 
por exemplo, “a defesa da unidade do grupo, a 

proteção do território contra inimigos externos, as 
manipulações ideológicas por interesses econômicos, 
políticos, psicológicos, etc.” (MUNANGA, 1994, 
p. 177-178). Pertencendo a um grupo social, o 
sujeito age intermediando identidades assumidas e 
identidades visadas, ou seja, intermediando, de um 
lado, sua autodeterminação e, de outro, os padrões 
comportamentais que a comunidade espera dele 
(MACHADO, 2003, p. 53-54); ou seja, quem ele 
deseja ser e quem o grupo espera que seja. AMANTE 
et. al apontam que, se a identificação com o outro 
é necessária para a construção da identidade, a 
diferenciação também o é, pois evita a queda ao 
anonimato (2014, p. 26-27). Isso quer dizer, nas 
palavras de CARVALHO que, “se no domínio 
lógico da analítica dos conceitos, a identidade é a 
singularização, (identidade, do latim tardio identitate, 
significa “o mesmo sentido”) no domínio psicológico, 
a identidade pessoal resulta da singularização do eu 
por oposição a outros” (1999, p. 727). A identidade 
de um sujeito é formada não apenas pelos traços que 
o identificam com determinados grupos e pessoas, 
mas também por aqueles que os diferenciam deles, 
que diferenciam da diferença do outro, afinal, cada 
um é o que é justamente por não ser outra coisa 
(LUCAS, 2012, p. 132), tendo em vista que não é 
possível – e nem desejável - ser tudo.

Portanto, a identidade também necessita 
desenvolver uma discriminação positiva, uma 
comparação e diferenciação do outro, que também 
contribui para o sentimento de pertencimento e, 
por consequência, para a formação e manutenção da 
autoestima do sujeito (SENOS, 1997, p. 124-125). 
“A identidade social é constituída não somente pela 
representação que o indivíduo faz dele mesmo no 
seu ambiente social, referindo-se a diferentes grupos 
aos quais ele pertence, mas também aos grupos de 
oposição, aos quais ele não pertence” (MACHADO, 
2003, p. 55). Logo, quando se fala de identidade, 
fala-se sobre aquilo que o sujeito acredita ser e deseja 
ser, mas também naquilo que acredita não ser e que 
não deseja ser. A identidade compreende, ao mesmo 
tempo, pertencimento e diferenciação.

As relações sociais e os processos de 
pertencimento e diferenciação são dinâmicos, tendo 
em vista que cada indivíduo integra diferentes 
grupos sociais, cada qual com suas características 
específicas que o identificam e diferenciam de outros 
grupos. Por isso, “as identidades estão em constante 
estado de (re)construção e um mesmo indivíduo 
exerce simultaneamente várias identidades, por 
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exemplo, sexual, musical, religiosa, política, entre 
tantas outras” (SILVA JUNIOR; SILVA; AQUINO, 
2014, p. 81). O pertencimento e a identidade, 
segundo BAUMAN, não são sólidos, são negociáveis 
e renegociáveis já que são diretamente influenciados 
pelas decisões que são tomadas pelo indivíduo, os 
caminhos que ele percorre e a maneira como ele age. 
(2005, p. 17).

A identidade, em síntese, consiste no conceito 
que a pessoa tem de si própria individualmente 
e também na sua relação com os diversos grupos 
sociais com os quais interage ou dos quais participa, 
construída a partir da busca pelo equilíbrio entre 
o interno e externo, entre aquilo que se pensa ser 
e aquilo que o grupo espera que seja, mediante 
processos de pertencimentos e diferenciações. 
Tendo em vista que as relações sociais são dinâmicas 
e mutáveis, estes processos também o são e, por 
consequência, a identidade não é um centro que 
nasce com a pessoa e permanece imutável ao longo 
de toda a sua vida, mas sim um elemento dinâmico, 
adaptável e até mesmo passível de fragmentação.

Portanto, é possível afirmar que quanto 
maior e mais dinâmica é a interação social de um 
indivíduo e mais numerosos e profundos são os 
processos de identificação, mais mutável se torna a 
identidade, assim como mais intensa a luta entre as 
forças internas e externas ao sujeito, entre o que se é, 
o que se deseja ser e o que o grupo espera que seja, 
provocando, assim, a fragmentação da identidade. 
Esse fenômeno foi identificado pelo sociólogo e 
teórico cultural Stuart Hall no livro “Identidade 
Cultural na Pós-modernidade”.

2 A IDENTIDADE NA PÓS-MODERNIDADE: 
UM PASSEIO PELOS APONTAMENTOS DE 
STUART HALL

Como já mencionado, a identidade individual 
nem sempre foi concebida do modo como o é 
atualmente, isto é, como um conceito que o sujeito 
tem de si próprio a partir de suas características e 
anseios internos em equilíbrio com as relações sociais, 
que se constrói através de processos de pertencimento 
e diferenciação.

No livro “A Identidade Cultural da Pós 
Modernidade”, Stuart Hall explica que, no 
Iluminismo, o sujeito era compreendido como 
possuidor de um centro essencial que nascia com 
ele e, embora se desenvolvesse ao longo do tempo, 
permanecia o mesmo: este centro era a identidade. 

Com o avanço das ciências sociais, a identidade deixou 
de ser considerada autônoma e autossuficiente para 
ser vista como construída na interação do indivíduo 
com outras pessoas e grupos, ocupando o espaço 
entre o interior e o exterior da pessoa (p. 10-11).

O período da modernidade, por sua vez, foi 
marcado pela existência de sociedades de mudança 
constante, rápida e permanente (p. 14), características 
estas que também passaram a influenciar as 
identidades, ganhando maior intensidade na 
pós-modernidade, especialmente em razão do 
fenômeno da globalização. De acordo com HALL, a 
globalização envolve processos integração e conexão 
de comunidades e organizações em escala global, 
ultrapassando fronteiras nacionais e promovendo 
novas combinações de espaço e tempo (p. 67). Um 
processo de aproximação de sociedades e nações que 
abre espaço para o intercâmbio de costumes, culturas, 
artes, conhecimentos, informações, entretenimento, 
consumo e muitas outras coisas. Esta interação 
e conexão se dá especialmente através da mídia, 
como filmes, jornais e documentários, dos meios de 
comunicação e, claro, da Internet.

Com a integração promovida pela 
globalização, um brasileiro que nunca viajou para 
fora do país tem condições de conhecer o ritmo 
de vida dos grandes empresários de Nova Iorque 
e também como se vestem as grandes celebridades 
de Paris; um sueco pode se encantar com a cultura 
e danças africanas; um indiano pode descobrir os 
grandes clássicos hollywoodianos e um japonês 
pode experimentar e aprender sobre os mais diversos 
vinhos italianos. A globalização, portanto, promoveu 
– e ainda promove - um constante intercâmbio de 
informações, conhecimento e culturas.

Não obstante a globalização tenha 
contribuído para o desenvolvimento econômico 
e social, especialmente com a ampliação do acesso 
ao conhecimento científico, HALL chama a 
atenção para algumas possíveis consequências deste 
intenso intercâmbio global para a formação das 
identidades, tanto culturais quanto individuais. 
Para ele, à medida em que as culturas ficam mais 
expostas a influências externas, as identidades 
(culturais especialmente) se tornam enfraquecidas 
(p. 74), uma vez que são multiplicados os sistemas 
de significação e representação com os quais o sujeito 
pode se identificar (p. 13), ou seja, pode estabelecer 
relações de pertencimento. O indivíduo passa a ter a 
possibilidade de estabelecer relações de pertencimento 
não só com os grupos e formações culturais do seu 
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país, sua região, sua cidade, sua escola e seu trabalho, 
mas com qualquer um dos inúmeros grupos sociais 
com as mais diversas características, espalhados por 
todos os cantos do mundo.

Assim, “somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante 
de identidades possíveis, com cada uma das 
quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente” (p. 13). Com isso, “o sujeito 
assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas em 
um “eu” coerente” (p. 13) e que podem até mesmo 
ser contraditórias entre si (p. 12), promovendo uma 
fragmentação do indivíduo que até a modernidade 
era visto como unificado e abalando os quadros de 
referência que davam a ele uma ancoragem estável na 
sociedade (p. 7), bem como a ideia de si como sujeito 
integrado e com um sentido de si estável (p. 9).

Segundo HALL:

Quanto mais a vida social se torna mediada 
pelo mercado global de estilos, lugares 
e imagens, pelas viagens internacionais, 
pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 
comunicação globalmente interligados, mais 
as identidades se tornam desvinculadas – 
desalojadas – de temos, lugares, histórias 
e tradições específicos e parecem flutuar 
livremente. Somos confrontados por uma 
gama de diferentes identidades (cada qual 
nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo 
apelos a diferentes partes de nós), dentre as 
quais parece possível fazer uma escolha. Foi a 
difusão do consumismo, seja como realidade, 
seja como sonho, que contribuiu para esse 
efeito de supermercado cultural (p. 75).

Portanto, com a globalização, lugares, 
histórias, tradições e culturas que eram próprios de 
determinados países começam a flutuar no globo, 
onde ficam disponíveis para serem escolhidos e 
adotados como bases de construção da identidade 
de sujeitos localizados em qualquer lugar do mundo. 
A relação entre identidade e pertencimento adquire 
um conceito diferente na pós-modernidade, pois 
um indivíduo pode se identificar e pertencer a um 
grupo social que pode ser completamente distinto 
dos grupos dos locais em que ele vive (AZEVEDO, 
2014, p. 4). E mais, pode se identificar com grupos 
completamente distintos, dos mais diversos lugares 
do mundo, assumindo diferentes identidades e, por 
consequência, fragmentando-se.

A mídia e, mais recentemente, a Internet, 
modelam opiniões políticas e comportamentos 
sociais, definindo o estereótipo da pessoa bem-
sucedida ou fracassada, poderosa ou impotente, o 

senso de raça, etnia, sexualidade e classe (KELLNER, 
2001, p. 9). A globalização torna disponível e acessível 
uma multiplicidade de imagens nas quais o sujeito 
pode se espelhar para construir sua identidade, o 
que, de um lado, aumenta a liberdade individual, 
mas, de outro, pode produzir ansiedade e crises de 
identidade devido à vivência fragmentada e dispersa 
de si (CARVALHO, 1999, p. 731). Afinal, é a partir 
destas imagens que o indivíduo constrói o conceito 
do que é e do que deseja ser. Consequentemente, 
quanto mais ampla a gama de imagens disponíveis, 
mais diversos serão os papéis assumidos e desejados 
pelo sujeito.

É justamente esta a observação – e crítica - 
central de Stuart Hall em seu livro. A globalização 
dá ao sujeito o acesso a uma enorme diversidade de 
imagens com as quais pode se identificar, provocando 
uma fragmentação do sujeito pós-moderno, que se 
vê atraído a adotar várias identidades diferentes e até 
mesmo contraditórias entre si, abalando seus quadros 
de referência e estabilidade individual e social. “Esse 
duplo deslocamento – descentração dos indivíduos 
tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto 
de si mesmos – resulta em uma crise de identidade 
“para  o  indivíduo”  (CASTRO,  2014,  p.  5-6).  
Em palavras mais simples, o sujeito, tentando se 
encontrar, acaba se perdendo de si mesmo e, por isso, 
entra em crise.

Esta crise de identidade foi identificada por 
Stuart Hall logo no início da pós-modernidade, antes 
do grande boom da tecnologia, com a proliferação 
das mídias e redes sociais e com a democratização 
do acesso à Internet, especialmente através dos 
smartfones. Se, no início da pós-modernidade, já era 
possível denunciar uma crise de identidade provocada 
pelo estreitamento de tempo e espaço entre grupos, 
culturas e nações, agora, na era da Internet e na vida 
no ciberespaço, revela-se de extrema importância 
indagar se esta mesma crise persiste e se intensificou, 
principalmente quando se leva em consideração que 
a Internet é um dos espaços em que “os direitos da 
personalidade ficam mais suscetíveis a violações, 
principalmente no momento de publicidade da vida 
cotidiana e a difusão instantânea de informações 
(OLIVEIRA, 2017, p. 171).

2 A INTERNET E A PESSOA NO CIBERESPAÇO

Nas últimas décadas, a Internet tem ganhado 
cada vez mais espaço na vida de pessoas, sociedades e 
instituições, construindo um ambiente propício para 
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a busca de conhecimento, integração entre pessoas, 
transmissão de informações e criação de praticidades.

Inserida no fenômeno da globalização, 
mas indo além dela, a Internet diminuiu ainda 
mais as fronteiras, possibilitando a proliferação 
de informações, viabilizando o acesso de todos 
aos acontecimentos dos quatro cantos do planeta 
e permitindo que qualquer pessoa seja autora de 
manifestações na rede, as quais podem ser lidas, 
ouvidas ou assistidas por qualquer outra pessoa 
do mundo (OLIVEIRA, 2017, p. 180). Nela há 
inúmeras oportunidades de compartilhamento 
gratuito de conhecimento e informação, fazendo 
com que pessoas e empresas desenvolvam novas 
formas de comunicação e serviços com variadas 
aplicações (OLIVEIRA, 2017, p. 176).

DE LA TORRE e MARQUEZ apontam que 
“las características de Internet abren las posibilidades 
para que los individuos se integren entre sí y conformen 
públicos, en el sentido de compartir identidades y marcos 
culturales comunes” (2011, p. 107). A conectividade 
criou um tempo real em que não há distâncias 
nem barreiras, em que o conceito de globalização 
é materializado da forma mais intensa. (PECK, 
2009, p. 223). O indivíduo se torna onipresente e 
onisciente, podendo estar em qualquer lugar e tempo 
com um clique e se comunicar ao mesmo tempo com 
várias pessoas do planeta (AZEVEDO, 2014, p. 10).

O mundo virtual que antes era exclusividade 
dos computadores, saltou para os telefones celulares 
e aumentou a rede de relações através de redes 
sociais, aplicativos, sites de relacionamentos e, com 
isso, modificou também a forma como o homem 
se relaciona com a máquina e a rede, fazendo com 
que o sujeito pós-moderno virtualizasse seus estudos, 
seus processos econômicos e suas relações sociais 
(AZEVEDO, 2014, p. 9).

De acordo com as Nações Unidas, 3,2 bilhões 
de pessoas no mundo já tinham acesso à Internet 
em 2016, o que representa 43,4% da população 
global (NAÇÕES UNIDAS, 2016). Uma pesquisa 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE em 2017 (IBGE, 2018, p. 1-12) 
apontou que 70% da população brasileira tem 
acesso à Internet, sendo que 97% realiza este acesso 
através do telefone celular. Por meio deste pequeno 
aparelho é possível conversar com amigos, familiares, 
clientes e professores; fazer videoconferências; enviar, 
receber e compartilhar fotos e vídeos; controlar o ar 
condicionado e as cortinas de casa ou do trabalho; 
fazer compras; pedir comidas e bebidas por delivery; 

pagar contas e fazer transferências bancárias; e até 
mesmo manter nele a carteira nacional de habilitação 
ou título de eleitor digitais.

Já não é mais possível falar em um mundo 
real e um mundo digital como universos distintos, 
em sujeitos reais e avatares como se fossem seres 
diferentes. Cada vez o real e o virtual estão mais 
integrados e, consequentemente, as relações reais 
e digitais também. Hoje, a limitação ou proibição 
do acesso à Internet acaba por provocar a privação 
de informações, conhecimento, entretenimento, 
facilidades rotineiras, piadas e até mesmo excluída da 
integração com amigos e familiares. Considerando a 
evolução digital, o Conselho de Direitos Humanos 
da Organização das Nações Unidas (ONU) editou, 
em 2012, a Resolução A/HRC/20/L.13, denominada 
de The promotion, protection and enjoyment of 
human rights on the Internet, que reconhece o acesso 
à Internet como garantia à liberdade de expressão e 
informação. O principal organismo internacional, 
considera que a conexão do indivíduo à rede mundial 
traduz desdobramento do princípio da liberdade de 
expressão e informação. (RIBEIRO; VINCE, 2016, 
p. 146-170).

Com a evolução tecnológica e a virtualização 
da vida humana, surge a chamada cibercultura, que, 
segundo LEMOS, é o resultado da convergência entre 
a vida em sociedade e as tecnologias em que nestas 
últimas se vivem experiências de arte, de comunhão 
e de compartilhamento de informações (2002, 
p. 20). Pode ainda ser compreendida como “uma 
forma sociocultural que modifica hábitos sociais, 
práticas de consumo cultural, ritmos de produção e 
distribuição da informação, criando novas relações 
no trabalho e no lazer, novas formas de sociabilidade 
e de comunicação social” (LEMOS; LÉVY, 2010, 
p. 22). Ou seja, cibercultura pode ser entendida 
como a cultura e o modo de vida marcados pela 
constante interação entre o real e o virtual e todas 
as manifestações sociais que surgem nesse contexto.

Como o próprio nome diz, a cibercultura 
é cultura e, por isso, também se apresenta como 
um meio em que as identidades de modulam e se 
reinventam, já que amplia “o nível de redes que 
interligam os diversos sujeitos que podem existir 
no sujeito pós-moderno” (AZEVEDO, ano, p. 
22). A Internet, em especial as redes sociais, são 
espaços de interação e de construção da identidade, 
principalmente entre os adolescentes, que fazem dela 
um prolongamento do mundo offline (AMANTE 
et al, 2014, p. 27). Segundo LINNE, para eles, 
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“el uso cotidiano de estas tecnologías resulta 
fundamental, tanto em sus experiencias afectivas 
como en su sociabilidad, en su escolarización y en 
su configuración identitaria” (2014, p. 73). Com 
cada vez menos idade, a pessoa vai se dando conta 
de existe à sua volta uma pluralidade grupos sociais 
e progressivamente vai fazendo parte de vários deles; 
assim, a consciência de si mesmo, a construção de 
sua identidade começa a passar pela interiorização 
de uma gama cada vez maior e mais diversificada de 
papéis (AMANTE et al, 2019, p. 27), provocando, 
mais uma vez, a fragmentação do sujeito. De acordo 
com LUCAS

A precariedade do “eu” e do “nós”, como figuras 
totalizantes, nesse cenário, torna a identidade 
ainda mais dissimulada, mais fluída. Um 
mesmo sujeito pode assumir, em lugares 
diferentes, diferentes identidades, como que 
se colocasse, para cada um desses ambientes, 
a máscara mais adequada às circunstâncias e 
ao enquadramento funcional de cada sistema. 
Vários papéis são representados por um mesmo 
sujeito. Trabalho, lazer, família, etc, requerem 
representações distintas e diferentes formas de 
reproduzir sua lógica interna de identificação 
(2012, p. 140).

A multiplicidade de possibilidades de 
pertencimento e a diversidade de papéis existem 
mesmo fora do ambiente virtual, razão pela qual a 
identidade sempre foi marcada pela dinamicidade 
e fluidez. No entanto, no contexto da Internet, os 
constantes avanços tecnológicos fazem com que 
a cada dia exista algo novo que permite à pessoa 
direcionar sua conduta e construir sua identidade 
de formas diferentes (PECK, 2009, p. 223). Assim, 
o sujeito pós-moderno integrado digitalmente não 
apenas se fragmenta, mas também é impulsionado a 
modular suas identidades de acordo com “modismos 
tecnológicos” (AZEVEDO, ano, p. 13), o que precisa 
ser olhado com preocupação quando se considera 
que, na Internet, os modismos se modificam ainda 
mais rapidamente e, assim, as identidades se tornam 
ainda mais fluidas.

Desta forma, a facilitação do acesso à 
Internet e o surgimento de uma cibercultura 
aumentaram as possibilidades de identificação 
do sujeito e provocaram maior fragmentação de 
sua identidade, que se torna ainda mais fluida e 
instável no ciberespaço, especialmente em razão 
da sua vulnerabilidade a modismos, disseminados 
principalmente pelos chamados digital influencers. 
Diante deste cenário, faz-se necessário analisar os 
efeitos do aprofundamento da fragmentação do 

sujeito na Internet e identificar se e como os processos 
identitários na Internet podem causar uma crise de 
identidade na pessoa.

3 A IDENTIFICAÇÃO COM OS DIGITAL 
INFLUENCERS, A FRAGEMNTAÇÃO E A CRISE DE 
IDENTIDADE NA ERA DA INTERNET

Nos últimos anos, é crescente o número de 
pessoas que criam e divulgam conteúdos na Internet, 
especialmente através de páginas do instagram e 
do facebook e de canais no youtube. São pessoas 
que possuem determinadas habilidades pessoais e 
profissionais ou certas formas específicas de viver e 
que passam a divulgá-las como forma de promoção 
do conhecimento. Assim, proliferam cada vez mais 
páginas e canais sobre empreendedorismo, finanças, 
nutrição, alimentação, turismo, exercícios, causa 
animal, entre outros.

A título de exemplo, é possível citar, no 
youtube, o canal Me Poupe, com mais de 3,8 milhões 
de inscritos, no qual Nathalia Arcuri dá dicas sobre 
finanças e economia pessoal; o canal O Primo 
Rico, com 2,6 milhões inscritos, em que Thiago 
Nigro compartilha conteúdo sobre investimentos 
e empreendedorismo, tendo também uma página 
no instagram com lives diárias às 5 horas da manhã 
que contam com a participação de cerca de 80 mil 
pessoas; e o canal Ana Maria Brogui, com 3,4 milhões 
de inscritos, em que os youtubers experimentam 
comidas por delivery e compartilham suas impressões 
a respeito delas.

Há ainda canais criados exclusivamente com 
o fim de entreter aqueles que os assistem, como o 
canal de Winderson Nunes, com mais de 36 milhões 
de inscritos, em que  são publicados conteúdos de 
humor, paródias e vlogs da sua rotina; o canal 4 
Amigos, de comédia stand up, que conta com 2,9 
milhões de inscritos; bem como o canal de Carlinhos 
Maia, com 1,7 milhões de inscritos, que ganhou 
notoriedade nacional divulgando com humor a 
rotina de uma pequena cidade do Estado de Alagoas, 
sendo ele também um dos brasileiros com maior 
número de seguidores no instagram.

No instagram, muitas são as páginas de 
celebridades, médicos, nutricionistas, fisiculturistas, 
músicos, modelos e profissionais dos mais variados 
ramos que são diuturnamente acompanhados por 
milhares de pessoas, especialmente nos stories. Dentre 
eles, é possível mencionar a página da ativista Luisa 
Mel, que busca conscientizar seus seguidores sobre 
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a importância da causa animal; a do empreendedor 
Flávio Augusto, conhecido nacionalmente por 
incentivar as pessoas a empreenderem; e a da 
paranaense Kamylla Garbuio, nutricionista famosa 
pelas dicas de nutrição, alimentação fit e exercícios.

São, portanto, incontáveis os canais e 
páginas diariamente disponibilizados para acesso 
dos internautas. Ao acessá-las, pode ser criada uma 
empatia do receptor em relação ao emissor, fazendo 
com que ele identifique a página ou canal como 
de sua preferência, tornando-se seguidor, a fim de 
buscar a informação que ali é emitida, e, assim, o 
receptor passa a acompanhar o que o emissor veste, 
come, os lugares que frequenta e os detalhes de sua 
vida pessoal e profissional (SILVA; SCHWARTZ, 
2018, p. 679).

Desse modo, a cada novo canal que o sujeito 
passa a acompanhar ou página que passa a seguir, 
novos processos de identificação e pertencimento 
são iniciados. O emissor, também conhecido como 
digital influencer (influenciador digital), passa a 
influenciar o comportamento de seus seguidores 
sobre determinado assunto, a adotar o mesmo modo 
de vida que o seu, sua forma de vestir e agir (SILVA; 
SCHWARTZ, 2018, p. 679-680). Tanto é verdade 
que muitos deles são pagos para simplesmente 
comparecer a determinados eventos e presenteados 
com os mais variados produtos apenas para divulgar 
a qualidade dos seus recebidos.

Entretanto, na Internet, muito mais do que 
na vida real, é possível determinar de forma prévia 
a apresentação de si próprio, ou seja, os digital 
influencers selecionam as características pessoais e de 
seu modo de vida mais atrativas e as divulgam da 
rede, enquanto escondem as que podem ter alguma 
conotação negativa (AMANTE et al, 2014, p. 28), 
de modo que, na Internet, o faz de conta da pessoa 
e vida perfeitas acabam se tornando “realidade” 
(CASTELLS, 1999, p. 462).

Um ícone fit na Internet exibe a perfeição 
de seus músculos, demonstra enorme satisfação 
ao consumir uma refeição saudável e alegria ao 
fazer exercícios na academia, porém, dificilmente 
compartilha com seus seguidores que, de vez em 
quando, come uma coxinha de frango ou, por 
preguiça, acaba desistindo de ir à academia, menos 
ainda revela o sacrifício de compromissos e prazeres 
que o corpo perfeito exige.

Um grande empreendedor divulga as 
conquistas da sua empresa, o conhecimento que 
possui e os bens que adquiriu como fruto do seu 

trabalho. Entretanto, é muito pouco provável que 
algum dia faça alguma postagem tratando de uma 
possível insatisfação de sua esposa e filhos devido a 
sua constante ausência do ambiente familiar ou que 
revele as frustrações que tantos anos de dedicação tão 
intensa ao trabalho podem ter gerado.

Não há, contudo, muito problema nisso. 
Afinal, a principal atividade de um atleta é se 
exercitar e se alimentar bem; de um empreendedor 
é empreender; de um investidor, é investir; de um 
músico é criar e absorver música; de um ativista 
animal é resgatar e proteger animais; de uma modelo 
é vestir-se bem e ir à eventos de moda; de um 
motorista profissional é conhecer e estudar carros; 
e de um produtor de eventos é produzir e estar em 
eventos.

A grande questão da era do compartilhamento 
virtual de conteúdo, e também ponto central deste 
estudo, é que um influenciador digital divulga na 
Internet aquele fragmento de sua identidade que 
é predominante e que mais o define. Todavia, um 
mesmo internauta acompanha (segue) diversos 
influenciadores digitais e se identifica com todos eles. 
Consequentemente, se, de um lado, o influenciador 
digital é o atleta ou o empreendedor ou o investidor 
ou o culto ou o baladeiro, de outro lado, o internauta 
desenvolve o desejo de ser o atleta, o empreendedor, 
o investidor, o culto e o baladeiro ao mesmo tempo, 
de exercer simultaneamente todos esses papéis.

Entretanto, embora a Internet tenha a 
capacidade de eliminar barreiras de tempo e espaço, 
o tempo continua sendo um dos bens mais escassos 
da vida humana. Logo, especialmente por questões 
de tempo, mas também de foco, prioridades e 
capacidades, não é possível ao internauta exercer 
ao mesmo tempo e de forma satisfatória todos estes 
papeis com quais se identifica. Afinal, um sujeito 
que precisa cuidar de uma empresa em ascensão, 
estudar diversas matérias e ainda cuidar dos filhos 
e da família, dificilmente terá condições de dedicar 
muitas horas do seu tempo diário a exercícios, de 
fazer muitas e longas viagens de turismo, nem de ir a 
muitas festas e eventos.

Esta distanciação de realidades pode conduzir 
à divisão da pessoa no “eu agora”, que a identidade 
conhecida pelos outros, e o “eu possível”, que é 
a identidade que ambiciona atingir e acredita ser 
possível, mas, diante das impossibilidades naturais, 
o sujeito acaba se colocando em algum lugar entre 
o “eu reprimido” e o “eu fantasiado ou idealizado” 
(AMANTE et al, 2014, p. 29). Isso gera uma 
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angústia profunda, pois o sujeito passa a conviver 
constantemente com a frustração de querer ser 
muitos, mas acabar não sendo ninguém, ao menos 
não de forma plena; ou seja, não consegue realizar na 
sua vida prática nem o atleta, nem o empreendedor, 
nem o investidor, nem o culto e nem o baladeiro, 
ficando em algum lugar no meio de todos eles. 
E, para mascarar a frustração, passa a buscar o 
reconhecimento das identidades que pretende 
assumir - mas ainda não consegue - também através 
das redes sociais, abandonando sua identidade social 
e assumindo uma identidade virtual, em uma espécie 
de utopia comunicativa (SILVA; SCHWARTZ, 
2018, p. 678).

MACHADO aponta que a construção da 
identidade é um processo definido pela intermediação 
constante das identidades assumidas e das identidades 
visadas, que passa pela necessidade do sujeito de ser 
reconhecido por um grupo mediante a adoção de 
padrões comportamentais voltados a preencher as 
expectativas do outro sobre sua própria conduta, 
muitas vezes contrariando sua autodeterminação. 
Todavia, se essa dissonância entre a autodeterminação 
e a satisfação de expectativas do outro ocorrer com 
muita intensidade, é possível que haja uma ruptura 
da unidade subjetiva. Logo, a construção saudável da 
identidade passa pelo equilíbrio entre aquilo que o 
sujeito é e aquilo que os outros esperam que ele seja 
(2003, p. 53-54).

Desta forma, o processo de construção da 
identidade do indivíduo mergulhado no ciberespaço 
fica um pouco distante daquele que é compreendido 
como um processo saudável, uma vez que, ao almejar 
ser uma pessoa com identidades tão múltiplas, o 
desejo de obter o reconhecimento dos outros e 
satisfazer as expectativas deles ganha um peso muito 
maior do que a autodeterminação. Enquanto este 
desejo não é satisfeito – se é que é possível que um 
dia o seja - o sujeito vive atormentado pelo fantasma 
daquilo que precisa vir a ser e se torna incapaz de 
criar a si próprio e atribuir sentido às experiências 
do presente.

Esta incapacidade de assumir e impor sua 
diferença, de refletir e criar por si próprio, de atribuir 
sentido aos objetos e à experiência, é chamada por 
VASCONCELOS e VASCONCELOS de morte 
simbólica, que pode causar até mesmo a perda de 
identidade (2001, p. 48-49). Ainda que não cause 
a perda da identidade, este processo não saudável 
provoca uma crise, um período de confusão em que 
o sujeito vai infinitamente estabelecendo identidades 

provisórias na busca pelo “eu definitivo” (AMANTE 
et al, 2014, P. 27), um momento crítico em que 
se questiona sobre seu destino e é convocado a se 
decidir (CASTRO, 2014, p. 1).

AZEVEDO cita ERICKSON que diz que 
“o paciente de hoje sofre mais o problema de em 
que acreditar e em quem se tornar ou ser, enquanto 
que o paciente do princípio da psicanálise sofria de 
inibições que o impediam de alcançar o que e quem 
ele pensava ser” (1992, p. 110-111). Em outras 
palavras, o sujeito digital pós-moderno, que deseja 
adotar várias identidades, mas compreende não ser 
possível realizar todas, é marcado pela angústia de 
ter que decidir quem pretende ser, mesmo não sendo 
capaz de definir quem se é.

A crise de identidade deste sujeito é relevante 
para os direitos da personalidade na medida em 
que o conceito que a pessoa tem de si própria, 
individualmente e em interação com o outro, 
influencia diretamente no conteúdo dos demais 
atributos da sua personalidade, como, por exemplo, 
a honra, a imagem e a integridade psíquica.

A globalização, a Internet, a virtualização das 
relações e a fragmentação do sujeito pós-moderno 
são fenômenos que já fazem parte do cotidiano 
humano e são irreversíveis, que têm inúmeros 
aspectos positivos, mas afetam diretamente a ideia 
que a pessoa tem de si, do outro e da vida em 
sociedade. Cabe, então, ao Direito, especialmente 
à teoria dos direitos da personalidade, estar atento 
a estas transformações e a esta pessoa, marcada pela 
fluidez, pela fragmentação e pela crise identitária, 
a fim de garantir que, mesmo em meio a múltiplas 
identidades, o núcleo essencial da pessoa humana se 
mantenha protegido e que, embora fragmentada, ela 
tenha preservada sua dignidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A identidade da pessoa humana pode ser 
compreendida como o conceito que a pessoa tem de si 
própria isoladamente e em integração com outro. Ela 
é construída através de processos de identificação nos 
quais o sujeito, ao se identificar com as características 
de um determinado grupo, estabelece com ele um 
vínculo de pertencimento, que instaura no indivíduo 
uma busca pelo equilíbrio entre aquilo que ele já é e 
aquilo que o grupo espera que ele seja para que possa 
passar a pertencer ou continuar pertencendo ao grupo.

A globalização tornou acessível às pessoas uma 
infinidade de grupos e pessoas, com as mais variadas 
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características e instalados nos mais diversos lugares 
do globo. Desse modo, ampliaram-se as possibilidades 
de estabelecimentos de processos de identificação e, 
sendo a identidade dinâmica, um mesmo indivíduo 
passou a se identificar e estabelecer vínculos de 
pertencimento com vários grupos ao mesmo tempo, 
assumindo simultaneamente identidades distintas e 
até mesmo contraditórias entre si.

É o fenômeno da fragmentação do sujeito, 
que se intensificou com a ampliação do acesso à 
Internet e a virtualização da vida quotidiana, visto 
que estas intensificaram ainda mais o intercâmbio 
de informações que marca a globalização e, com ele, 
aumentaram-se as possibilidades de identificação, 
especialmente através da figura dos influenciadores 
digitais.

Os influenciadores digitais (digital influencers) 
são pessoas que produzem conteúdo na Internet, 
em especial no youtube e instagram, e acabam 
por conquistar a empatia dos seus seguidores e a 
influenciar seu comportamento também através de 
vínculos de pertencimento. O internauta se identifica 
com o influenciador e passa a desejar se inserir ou se 
manter inserido no mesmo grupo que ele e a orientar 
o seu eu de acordo com aquilo que é necessário para 
este fim.

No entanto, um influenciador digital 
prioriza e enfatiza uma única ou umas poucas 
características de sua identidade. O internauta, por 
sua vez, se identifica, ao mesmo tempo, com vários 
influenciadores e, consequentemente, se insere em 
uma constante busca por realizar simultaneamente 
diversas identidades, fragmentando-se de modo tão 
intenso que perde a estabilidade da concepção de 
quem se é. Em outras palavras, o sujeito digital pós- 
moderno, que deseja adotar várias identidades mas 
compreende não ser possível realizar todas, é marcado 
pela angústia de ter que decidir quem pretende ser, 
mesmo não sendo capaz de definir quem se é.

Diante disso, conclui-se que a vida virtualizada 
e digitalmente integrada pode dar origem a uma crise 
de identidade, tendo em vista que o agravamento do 
processo de fragmentação do sujeito acaba fazendo 
com que, de um lado, ele viva atormentado pelo 
fantasma daquilo que precisa vir a ser e, de outro 
lado, se torne incapaz de criar a si próprio e atribuir 
sentido às experiências do presente.

Considerando que a teoria dos direitos da 
personalidade tem como objetivo compreender e 
proteger a pessoa humana em toda a sua integridade 
e complexidade, é necessário que ela esteja atenta a 

estas novas características identitárias do sujeito real 
integrado virtualmente e sua crise de identidade, uma 
vez que estas tem a capacidade de alterar a concepção 
que o próprio sujeito tem dos demais atributos de 
sua personalidade.
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RESUMO

O presente estudo objetiva demonstrar a 
inconstitucionalidade do enunciado 13.18 das 
Turmas Recursais do Paraná. A partir da observação 
dos impactos causados pelo enunciado aos litigantes 
dos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que possibilita 
o deferimento da penhora de até trinta por cento de 
verbas alimentícias, verificou-se a necessidade da 
elaboração do presente artigo. Para tanto, utilizou-se 
o método dedutivo de abordagem. Foram adotados 
os métodos procedimentais de pesquisa bibliográfica, 
estudo de caso e documental, sendo consultadas 
doutrinas, artigos científicos, leis, portarias e decisões 
judiciais.

PALAVRAS-CHAVE

Execução. Juizados Especiais Cíveis. Penhora salarial.

ABSTRACT

This study aims to demonstrate the 
unconstitutionality of the statement 13.18 of the 
Paraná Recourses Groups. Based on the observation of 
the impacts caused by the statement to the litigants of 
the Special Civil Courts, since it allows the acceptance 

of the attachment of up to thirty percent of food funds, 
the need for the preparation of this article was verified. 
For this purpose, the deductive method of approach 
was used. The procedural methods of bibliographic 
research, case study and documentary were adopted, 
and doctrines, scientific articles, laws, ordinances and 
judicial decisions were consulted.

KEYWORDS

Execution. Special Civil Courts. Wage Garnishment.

INTRODUÇÃO

O sistema dos Juizados Especiais foi criado 
a fim de propiciar maior acesso da população ao 
poder judiciário, tendo em vista que o rito até então 
adotado afastava os litigantes de pequenas causas, em 
virtude do alto custo e da morosidade processual.

Neste ínterim surge a Lei 9.099 de 1995, a 
qual implantou o atual sistema dos Juizados Especiais, 
positivando em seu rito os princípios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual 
e celeridade, bem como, destacando a necessidade 
de sempre que possível buscar a conciliação e a 
transação, facilitando assim a acessibilidade do 
litigante de pequenas causas.
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Desta feita, como forma de dar efetividade a 
tais princípios, a Lei 9.099 de 1995 deu origem às 
Turmas Recursais, sendo estas compostas por juízes 
de primeiro grau de jurisdição, possuindo a função de 
revisar os recursos advindos dos Juizados Especiais.

Ante ao exposto, surge o regimento interno 
das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, 
Criminais e da Fazenda do Estado do Paraná, o qual 
estabeleceu como uma de suas funções, a unificação 
de jurisprudência através de enunciados.

Desta forma, como uma de suas funções 
típicas, editou a Turma Recursal do Paraná o 
enunciado 13.18, o qual aduz que na ausência de 
bens, é lícita a penhora de proventos de natureza 
alimentícia do executado.

Todavia, destaca-se que tal enunciado consta 
em contradição com dispositivos legais, bem como 
fere de forma expressa o princípio da dignidade da 
pessoa humana, previsto na Constituição Federal 
do Brasil, sendo o objetivo do presente artigo, 
demonstrar as repercussões negativas do enunciado 
citado, aos litigantes dos Juizados Especiais.

Salienta-se que mesmo havendo afronta a 
dispositivos legais e ao princípio constitucional, 
em vista ao sistema dos Juizados Especiais, o qual 
possui sistemática recursal diferenciada do rito 
comum previsto ao Código de Processo Civil, há 
um cerceamento da reapreciação recursal em face 
do litigante que sofrer a aplicação do previsto no 
enunciado 13.18 das Turmas Recursais do Paraná.

Sendo assim, para ilustrar o acima exposto, 
foi adotado o método dedutivo de abordagem, 
evidenciando desde os aspectos históricos dos 
Juizados Especiais Cíveis, o surgimento do enunciado 
13.18 das Turmas Recursais e sua aplicabilidade.

Por fim, foram adotados os métodos 
procedimentais de pesquisa bibliográfica, estudo 
de caso e documental, utilizando-se para tanto, 
consultas doutrinas, artigos científicos, leis, portarias 
e decisões judiciais.

1 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E O SURGIMENTO 
DAS TURMAS RECURSAIS.

1.1 OS JUIZADOS ESPECIAIS E SUA ORIGEM

O sistema dos Juizados Especiais foi criado 
a fim de proporcionar um desenvolvimento mais 
célere e simplificado para causas de menores 
complexidades.

Nesse sentido, conforme destaca Chasin 
(2008, p. 42-43), o primeiro escopo sobre os Juizados 
Especiais se deu através de dois sujeitos, o Ministério 
da Desburocratização, que desenvolveu o projeto de 
Lei que resultou nos Juizados Especiais e a Associação 
de Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), que foi a 
primeira instituição a colocar em prática um sistema 
semelhante aos Juizados Especiais Cíveis, qual seja 
o conselho de conciliação e arbitramento, a fim de 
propiciar maior acesso da população carente à justiça.

Neste ínterim, ressalta Chasin (2008, p. 51), 
que o conselho de conciliação e arbitragem, foi criado 
em 18 de julho de 1982, sendo em princípio apenas 
na comarca de Rio Grande. Tal conselho tinha o 
intuito de dar soluções extrajudiciais para pequenas 
causas envolvendo direitos disponíveis, tendo como 
estímulo para sua implementação, o desinteresse do 
pequeno litigante, em vista a elitização do sistema 
judiciário pelo seu alto custo e morosidade processual.

Desta feita, posteriormente aos bons 
resultados do conselho de conciliação e arbitragem, 
houve a publicação da Lei Federal 7.244, em 07 
de novembro de 1984, a qual foi sancionada pelo 
então presidente João Figueiredo, que versava sobre 
a criação dos Juizados Especiais de Pequenas Causas.

Nesse passo, após quase quatro anos de sua 
vigência, em outubro de 1988, houve o advento da 
nova Constituição Federal, a então conhecida como 
Constituição Cidadã, que prevê no inciso I, de seu 
artigo 98, a obrigatoriedade da criação dos Juizados 
Especiais em todo o território nacional, incluindo 
assim as infrações penais de menor potencial 
ofensivo, salientando que até então os Juizados 
Especiais de Pequenas Causas apenas abrangiam 
ações cíveis (BRASIL, 1988).

Assim, em 26 de setembro de 1995, houve 
a publicação da Lei 9.099, sendo positivados os 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, revogando a 
Lei 7.244 que versava sobre os Juizados Especiais de 
Pequenas Causas.

Posteriormente, houve a publicação da Lei 
10.259, em 12 de julho de 2001 que versa sobre os 
Juizados Especiais Federais e a Lei 12.153, em 22 de 
dezembro de 2009, que criou os Juizados Especiais 
da Fazenda, os quais não serão objeto do presente 
estudo.

No mais, ressalta-se que em vista do objetivo 
da Lei 9.099 em dar simplicidade gerando assim 
maior acessibilidade aos indivíduos detentores 
de pequenas causas, tal Lei trouxe ao seu artigo 
2°, princípios basilares a serem seguidos em sua 
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aplicação, sendo estes: a oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, 
destacando a necessidade de sempre que possível 
buscar a conciliação e a transação (BRASIL, 1995).

Neste contexto, para dar efetividade a tais 
princípios que regem os Juizados Especiais, a Lei 
9.099 trouxe alguns institutos que em contrapartida 
a lei geral (Código de Processo Civil), torna o rito 
dos Juizados Especiais mais célere, simples e acessível.

1.2 O SURGIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E SUA 
FUNÇÃO.

Em atenção ao princípio da celeridade que 
rege o rito dos Juizados Especiais, o legislador optou 
em limitar o rol de recursos passíveis de serem 
interpostos junto aos Juizados Especiais.

Assim, outra forma de dar efetividade a tal 
princípio, foi a criação das Turmas Recursais, a 
fim de revisar seus julgados, conforme previsto no 
inciso I, do artigo 98 da Constituição Federal, o qual 
foi reiterado pelo parágrafo 1° do artigo 41 da Lei 
9.099/1995 (BRASIL, 1995).

Tal entendimento vai ao encontro do que 
prelaciona Schneider (2012, p. 41), que afirma que 
o legislador criou as Turmas Recursais para desafogar 
os Tribunais de Justiças do alto número de demandas, 
dando assim efetividade aos princípios da celeridade 
e economia processual presentes na Lei 9.099/1995.

Desta feita, ante ao expresso no parágrafo 1° 
do artigo 41 da Lei 9.099, as turmas são compostas 
por 03 (três) juízes togados, em exercício no primeiro 
grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado 
(BRASIL, 1995).

Veja-se que as Turmas Recursais não possuem 
status de tribunais, uma vez que seus membros são 
juízes que atuam na jurisdição de primeira instância, 
não sendo desembargadores como nos tribunais 
ordinários, destacando que as mesmas nada mais 
são do que uma divisão na estrutura dos Juizados 
Especiais.

Conforme leciona Rocha (2016, p. 277), não 
haveria sentido criar um órgão como os Juizados 
Especiais, que preza pela oralidade, informalidade e 
celeridade e deixar que os recursos fossem remetidos 
para instâncias revisoras ordinárias, uma vez que tal 
ato comprometeria sua finalidade.

Enfatiza-se, nesse contexto, que as Turmas 
Recursais caracterizam-se como uma divisão dentro 
dos próprios Juizados Especiais, que têm como um 
de seus objetivos revisarem suas decisões.

1.3 O ENUNCIADO 13.18 DAS TURMAS RECURSAIS 
DO PARANÁ.

Não obstante a função de processar e julgar 
recursos advindos dos Juizados Especiais prevista no 
artigo 3° e seus incisos da Resolução n° 02/2019 do 
CJE (Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais), 
a qual consiste no regimento interno das Turmas 
Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e 
da Fazenda do Estado do Paraná, destaca-se a função 
de tais Turmas de proferir enunciados com o fito de 
uniformizar a jurisprudência, conforme artigo 29 da 
Resolução citada, que aduz:

Art. 29. Os órgãos das Turmas Recursais 
deverão uniformizar sua jurisprudência, 
mantêla estável, íntegra e coerente, 
editando enunciados correspondentes à sua 
jurisprudência atual dominante, com força de 
súmula, observado o sistema de precedentes. 
(CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS 
JUIZADOS ESPECIAIS, 2.019, p.43)

Tais enunciados possuem, portanto, o intuito 
de unificar as jurisprudências proferidas pelas Turmas 
Recursais, não tendo um caráter vinculante, como 
foi dado às súmulas do Supremo Tribunal Federal, 
por meio do artigo 103-A, da Constituição Federal.

Contudo, em que pese tais enunciados não 
possuírem força vinculante, por se tratarem apenas 
de uniformização jurisprudencial, ressalta-se o 
importante papel que desempenham no cotidiano 
forense, uma vez que são utilizados como parâmetros 
nas decisões dos juízes dos Juizados Especiais, em 
razão de ser proferidos pelo órgão revisor das suas 
decisões, o que acaba por resultar em uma vinculação 
“fática” nas decisões dos juízes, pela grande 
probabilidade de reforma em seus julgados em caso 
de decisões contrariem os enunciados.

Nesse contexto, surge o enunciado 13.18 
das Turmas Recursais do Paraná, o qual elenca que: 
“Não existindo outros bens a satisfazer o crédito 
exequendo, possível a penhora de conta-salário no 
limite de 30%.”.

Veja-se que, conforme dispõe o enunciado 
supracitado, após tentativas infrutíferas de penhora 
pelos meios usuais, resta autorizada a penhora dos 
proventos salariais da parte executada, até o limite 
de 30%.

Para melhor elucidar a aplicabilidade prática 
deste enunciado, destaca-se trecho de decisão 
judicial proferida pelo juízo do Juizado Especial 
Cível de Mandaguari (2018, movimento 219, autos 
n° 0000837-76.2015.8.16.0109) a qual se utiliza do 
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enunciado 13.18 da Turma Recursal do Paraná como 
fundamento:

Reforçando a possibilidade, cite-se recente 
enunciado das Turmas Recursais do Estado do 
Paraná:
Enunciado N.º 13.18– Penhora – conta 
salário: Não existindo outros bens a satisfazer 
o crédito exequendo, possível a penhora de 
conta-salário no limite de 30%.
Sendo assim, constante nos autos as mais 
variadas tentativas de penhora (BACENJUD, 
RENAJUD, mandado de penhora, mandado 
de constatação), sem frutos e sem notícias 
de outros bens passíveis de assegurar o 
pagamento, determino a penhora sobre 30% 
dos rendimentos da executada, até o limite da 
execução.

Tem-se no referido julgado, pois, que foi 
determinada a penhora de 30% dos proventos 
salariais da parte executada, em vista dos resultados 
negativos de bens do executado pelos meios usuais, 
tendo a decisão por base o enunciado 13.18 das 
Turmas Recursais do Paraná, demonstrando a 
utilização do enunciado, em que pese estar eivado de 
vícios constitucionais, conforme será analisado nos 
itens subsequentes.

2 A PENHORA DE VERBAS ALIMENTÍCIAS E A 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ENUNCIDO 13.18 DAS 
TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ.

2.1 A PENHORA DE VERBAS ALIMENTÍCIAS NO CPC

Em que pese o precedente jurisprudencial 
previsto no enunciado 13.18 das Turmas Recursais 
do Paraná, o qual tem entendimento favorável à 
penhora de verbas com natureza alimentar em caso 
de insuficiência de bens do executado, salientasse 
que consta positivado no inciso IV, do artigo 833, 
do Código de Processo Civil, a impossibilidade de 
penhora de quantias que possuam natureza alimentar 
(BRASIL, 2015).

Não obstante, resta expresso no parágrafo 
segundo, também do artigo 833, do Código de 
Processo Civil, exceções nas quais serão permitidas 
a penhora supracitada, sendo o caso de penhora 
para pagamento de crédito alimentar, bem como, de 
valores excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos 
(BRASIL, 2015).

Para melhor elucidar o acima citado, destaca-
se o artigo mencionado:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, 

os salários, as remunerações, os proventos de 
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os 
montepios, bem como as quantias recebidas 
por liberalidade de terceiro e destinadas ao 
sustento do devedor e de sua família, os ganhos 
de trabalhador autônomo e os honorários de 
profissional liberal, ressalvado o § 2º;
[...]
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do 
caput não se aplica à hipótese de penhora 
para pagamento de prestação alimentícia, 
independentemente de sua origem, bem como 
às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 
salários-mínimos mensais, devendo a 
constrição observar o disposto no art. 528, § 
8º, e no art. 529, § 3º . (BRASIL, 2.015).

Neste contexto, leciona Rodrigues (2015, 
p.576), que as contraprestações elencadas ao inciso 
IV, do artigo 833 do CPC, caracterizam-se como 
contraprestações de trabalho e renda que se destinam 
para o sustento do executado e sua família. Contudo, 
conforme expresso pelo autor, quando estas 
consistem em montantes vultosos, tais prestações 
deixam de se identificar ao bem jurídico protegido 
pela norma, qual seja o sustento do executado e sua 
família, sendo autorizada então a penhora além da 
hipótese para pagamento de prestação alimentícia.

Importante ressaltar ainda, que a proteção ao 
salário e ao sustento do indivíduo e de sua família, 
possui proteção além do Código de Processo Civil, 
uma vez que o legislador constituinte colocou tal 
proteção na Constituição Federal de 1988, citando 
assim os incisos IV e X, do artigo 7º, o qual estabelece 
as funções a serem atendidas pelo salário mínimo 
e  garante proteção ao salário, estabelecendo como 
crime sua retenção dolosa (BRASIL, 1988).

Observa-se nesse sentido, que os proventos 
salariais, bem como o sustento da família e do 
próprio indivíduo, possuem ampla proteção do nosso 
ordenamento jurídico, sendo que sem a efetividade 
desta proteção, resta impossível a plena fruição da 
dignidade da pessoa humana.

Como dignidade da pessoa humana, define 
Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p.60):

Temos por dignidade da pessoa humana 
a qualidade intrínseca e distintiva de cada 
ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo 
e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua 
participação ativa corresponsável nos destinos 
da própria existência e da vida em comunhão 
dos demais seres humanos.
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Conforme aduz o autor, o princípio da 
dignidade da pessoa humana, além dos seus demais 
aspectos, inclui as condições existências mínimas, 
podendo assim por decurso lógico chegar-se à 
conclusão de que se o indivíduo puder usufruir de 
sua remuneração para tender as suas necessidades 
básicas, tem sua dignidade ferida.

Para melhor ilustrar a correlação entre dignidade 
da pessoa humana e os proventos salariais do indivíduo, 
ressalta-se que de acordo com o inciso IV, do artigo 7º da 
CF de 1998, o salário mínimo tem a função de atender 
as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua 
família, como moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 
bem como, estabelecendo ao final deste dispositivo, 
que resta vedada sua vinculação para qualquer fim 
(BRASIL, 1988).

Desta forma, tem-se que ao positivar o 
parágrafo segundo, bem como, o inciso IV, do 
artigo 843 do CPC, de forma clara o legislador 
adotou critérios a fim de resguardar a dignidade da 
pessoa humana, não comprometendo o sustento do 
executado e de sua família.

Importante destacar, que a exceção prevista 
no parágrafo segundo, do artigo 843 do CPC, que 
autoriza a penhora de valores considerados de caráter 
alimentar, não fere a dignidade do executado, tendo 
em vista que conforme já citado acima, tais valores 
são de monta vultosa, os quais estão demasiadamente 
acima da média nacional brasileira.

Percebe-se dessa forma, por conseguinte, 
que a regra da impenhorabilidade de valores 
com natureza alimentar, atende aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao 
já citado princípio da dignidade da pessoa humana, 
que constam positivados no artigo 8° do Código de 
Processo Civil (BRASIL, 2015).

Destaca-se que de um lado encontra-se a 
dignidade da pessoa humana, de outro, o bem 
jurídico patrimônio, surgindo assim à possibilidade 
de penhora dos valores excedentes a 50 (cinquenta) 
salários mínimos, o qual de forma clara não fere a 
dignidade do executado ao ser penhorado, tendo 
em vista que tais valores vão além do que um ser 
humano médio necessita para sua subsistência.

2.3 A PENHORA DE VERBAS ALIMENTÍCIAS NOS 
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO PARANÁ.

Neste vértice, passa-se a discorrer de forma 
mais específica sobre o enunciado 13.18 das Turmas 

Recursais do Paraná, o qual aduz: “Não existindo 
outros bens a satisfazer o crédito exequendo, possível 
a penhora de conta-salário no limite de 30%.”.

Conforme já exposto ao item 1.3 do presente 
artigo, dispõe o artigo 29 da Resolução n° 02/2019 do 
CJE (Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais) 
que os enunciados proferidos pelas Turmas Recursais 
do Paraná, possuem a função de uniformização de 
jurisprudência.

Não obstante, frisa-se que o enunciado 
supracitado, constitui em uma concreta afronta ao 
ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista 
que está em contradição à lei e a diversos princípios 
constitucionais.

De forma clara, o enunciado viola a regra 
de impenhorabilidade dos créditos de natureza 
alimentar prevista ao inciso IV, do artigo 833 do 
Código de Processo Civil, cabendo salientar que a 
hipótese de penhora do enunciado discutido, difere 
da exceção prevista ao parágrafo segundo do mesmo 
artigo, ao passo que a exceção adotada pelo Código 
de Processo Civil, resguarda a execução de verbas 
alimentícias e de valores vultosos que se desviam 
do bem jurídico protegido pela impenhorabilidade, 
qual seja o sustento do executado e de sua família.

Em contrapartida, o enunciado 13.18, deixa 
de estabelecer um valor mínimo que o magistrado 
deva observar para o deferimento da penhora, como 
é o caso do inciso IV, do artigo 833 do Código 
de Processo Civil, restando assim um limbo a ser 
preenchido.

No mais, salientasse que o enunciado faz um 
juízo de valor diverso do contido no artigo 833 do 
Código de Processo Civil, eis que dá ênfase ao bem 
jurídico patrimônio, em detrimento do bem jurídico, 
dignidade da pessoa humana.

Desta feita, resta explícito a antinomia 
entre o enunciado 13.18 das Turmas  Recursais do 
Paraná, com o disposto ao artigo 833 do Código 
de Processo Civil, não apenas no inciso IV, mas em 
sua integralidade, pois ao realizar uma interpretação 
extensiva, se torna inequívoco que o legislador 
ao formular tal norma, primou pela garantia do 
mínimo para subsistência do executado, ao contrário 
do previsto ao enunciado proferido pelas Turmas 
Recursais do Paraná.

Nesse sentido, cumpre evidenciar os 
ensinamentos de Artur Torres (2015, p. 29):

Visando a melhor atender os fins sociais 
albergados pelo Estado brasileiro 
(pautado, como regra, na busca do bem 
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comum), o julgador deve, deparando-
se in concreto com certa antinomia, 
valer-se dos denominados postulados 
normativos (proporcionalidade, 
razoabilidade e etc.) para balizar não 
só a decisão a ser tomada, como a 
condução do processo.1

Neste diapasão, conforme amplamente 
exposto ao item 2.1, resta positivado no artigo 8° do 
Código de Processo Civil, que cabe ao juiz decidir 
em observância aos princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade e assim, questiona-se sobre a 
observância de tais princípios na formulação do 
presente enunciado, ressaltando que, em que pese 
os Juizados Especiais Cíveis possuírem lei própria, 
tal lei se configura como norma especial, utilizando-
se do Código de Processo Civil como norma geral 
subsidiária, bem como, devendo a mesma respeitar o 
positivado na Constituição Federal.

Noutro giro, vê-se que o sistema dos Juizados 
Especiais foi implantado a fim de dar acessibilidade 
ao cidadão que era excluído do sistema judiciário em 
vista ao seu alto custo e morosidade processual.

Como forma de confirmar tal premissa, 
destaca-se algumas prerrogativas que o legislador 
implantou ao litigante dos Juizados Especiais, como 
por exemplo, a desnecessidade de acompanhamento 
de advogado nas causas até 20 (vinte) salários 
mínimos (art. 9° da Lei 9.099), a ausência de custas e 
honorários sucumbências (art. 52 e 54 da Lei 9.099) 
(BRASIL, 1995).

Sendo assim, realizando uma análise da 
aplicabilidade do enunciado 13.18, encontra- se 
litigantes que, em sua maioria, não detêm um 
alto poder aquisitivo (destacando que a carência 
financeira não é um requisito para o ingresso aos 
Juizados Especiais), porém, após buscas que levem 
a constatação da ausência de bens do executado, o 
que de uma forma genérica se presume sua carência 
financeira, (evidenciando que a ausência de bens é 
requisito para o deferimento da penhora da penhora 
salarial), resta possível a penhora de até 30% de seus 
proventos salariais.

Frisa-se, pois, que a aplicabilidade do 
enunciado 13.18 das Turmas Recursais do Paraná é 
desarrazoada e desproporcional, ferindo o princípio 
da razoabilidade, ao passo que sua aplicabilidade 
pode gerar maiores danos que benefícios à sociedade, 
considerando o embate entre os bens jurídicos 
tutelados.

1. Acerca do tema ‘postulados normativos’ na doutrina nacional, vide, por 
todos: ÁVILA, 2009. [...].

E não obstante aos diversos vícios apontados, 
resta demonstrado que o enunciado discutido consta 
eivado de ilegalidade por afronta direta a dispositivo 
legal, o qual seja o Código de Processo Civil e, 
sobretudo à Constituição Federal.

Cabe demonstrar ainda que o enunciado 
objeto do presente estudo, oferece grave afronta 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, o 
qual consta positivado ao inciso III, do artigo 1° 
da Constituição Federal, ao passo que permite a 
penhora de valores de caráter alimentar, colocando 
assim em risco a subsistência da parte executada e de 
seus familiares.

Neste vértice, ressalta-se também, que o 
presente enunciado fere a separação dos poderes 
estabelecida pela Constituição Federal de 1.988 
em seu artigo 2° (poder executivo, legislativo e 
judiciário), pois de forma clara as Turmas Recursais 
do Paraná se utilizaram do estabelecido ao artigo 29 
da Resolução n° 02/2019 do CJE, para contrariar 
norma jurídica, ultrapassando a competência do 
poder judiciário e invadindo a competência do poder 
legislativo, considerando que tal enunciado consiste 
em uma completa inovação jurídica, não sendo 
apenas uma interpretação de normas, como deveria 
ser seu fim.

Desta feita, cumpre destacar, que em que 
pese os enunciados das Turmas Recursais do Paraná 
não possuírem caráter vinculante, por ser mera 
uniformização jurisprudencial, os mesmos acabam 
exercendo grande influência sobre os magistrados, 
em vista ao rol limitado de recursos cabíveis aos 
Juizados Especiais cíveis e a grande probabilidade de 
reforma.

Nesse sentido, leciona Rocha (2016, p. 253), 
que a Lei 9.099/1995 traz apenas a previsão de 
duas modalidades de recursos, sendo estas o recurso 
inominado e os embargos de declaração.

Contudo, de acordo com Rocha (2016, 
p. 253), há grandes controvérsias acerca de 
outras modalidades de recursos cabíveis contra 
decisões proferidas nos Juizados Especiais, sendo 
o entendimento assente que além das modalidades 
acima citadas, será cabível apenas o recurso 
extraordinário contra acórdão das Turmas Recursais, 
por consequência, agravo em recurso extraordinário, 
e por fim, agravo interno para turma recursal em 
caso de decisão monocrática do relator.

Entretanto, ressalta-se que os recursos 
elencados acima, possuem apenas o condão de atacar 
sentenças e acórdãos, com a ressalvada da hipótese 
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dos embargos declaratórios.
Sendo assim, insta destacar que em que pese 

não haver recurso expresso para atacar decisões 
interlocutórias nos Juizados Especiais, há a 
possibilidade de se impetrar mandado de segurança, 
tendo sua fundamentação no inciso II, do artigo 
5° da Lei 12.016/2009, a qual elenca que, não será 
concedido mandado de segurança em caso de decisão 
judicial que caiba recurso com efeito suspensivo.

Neste ínterim, em decisão interlocutória no 
âmbito dos Juizados Especiais, caso preenchidos os 
requisitos do artigo 1° da Lei 12.016/2009, resta 
passível a impetração de mandado de segurança, 
podendo citar como exemplo, as decisões que 
autorizam a penhora de valores com natureza 
alimentar embasada no enunciado 13.18.

Entretanto, destaca-se o enunciado 62 do 
FONAJE: 

ENUNCIADO 62 – Cabe exclusivamente às 
Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado 
de segurança e o habeas corpus impetrados em 
face de atos judiciais oriundos dos Juizados 
Especiais.

Resta, pois, evidente as ínfimas chances de 
reforma de uma decisão que autorizou a penhora de 
valores de natureza alimentar do executado, tendo em 
vista que o órgão responsável pelo seu julgamento foi 
o mesmo que criou a “norma” prevista no enunciado.

Nesse vértice, em caso de eventual denegação 
do mandado de segurança, cabível seria recurso 
extraordinário, tendo em vista que a matéria discutida 
no presente caso é de cunho constitucional, o qual 
seja a proteção da dignidade humana e a proteção 
salarial.

Todavia, vertentes são os inúmeros empecilhos 
para a interposição de tal recurso, o qual necessita 
passar por um rigoroso exame de admissibilidade, 
sendo necessário comprovar: a repercussão geral 
(artigo 102, parágrafo 3° da CF de 1988) e o 
prequestionamento da matéria (artigo 1.035 do 
CPC) (BRASIL, 2015 e BRASIL, 1998).

Não se pode deixar de destacar, que a incidência 
do enunciado 13.18 das Turmas Recursais do Paraná, 
abre a possibilidade de decisões conflitantes, tendo 
em vista que o mesmo tem aplicabilidade unicamente 
aos Juizados Especiais Cíveis, em razão de ser, em 
tese, uma unificação de jurisprudência das Turmas 
Recursais do Paraná, não tendo assim, aplicabilidade 
nos demais juízos.

Desta feita, suponha-se que um litigante 
ingresse com uma execução em nome próprio em 

face de um terceiro, e que, simultaneamente, ingresse 
com outra execução contra o mesmo executado da 
primeira demanda, contudo, em nome de pessoa 
jurídica que seja titular, a qual, seja vedado de litigar 
no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, sendo as 
execuções de créditos iguais.

Em tal situação, caso as duas demandas 
atendam aos requisitos do enunciado 13.18, terá 
o litigante a penhora de valores com natureza 
alimentar deferida na primeira demanda, em vista ao 
citado enunciado e em contrapartida, terá a mesma 
penhora indeferida na segunda demanda, tendo em 
vista a impenhorabilidade do objeto da penhora, 
nos termos do inciso IV, do artigo 833 do Código 
de Processo Civil, restando evidenciada assim, a 
insegurança jurídica que o enunciado 13.18 das 
Turmas Recursais do Paraná, gera ao ordenamento 
jurídico brasileiro.

3 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA PENHORA DE 
VERBAS ALIMENTÍCIAS COM FUNDAMENTO NO 
ENUNCIADO 13.18 DAS TURMAS RECURSAIS DO 
PARANÁ.

Para melhor ilustrar todo exposto, destacam-
se decisões em que foram concedidas penhoras de 
proventos salariais, com fundamento ao enunciado 
13.18 das Turmas Recursais do Paraná.

No primeiro caso, constata-se que houve 
a penhora de 30% dos proventos mensais do 
executado no Juízo do Juizado Especial Cível. Em 
contrapartida, o executado impetrou mandado de 
segurança requerendo a cessação da penhora, ou 
subsidiariamente a minoração da penhora.

Ilustra-se o julgado da 1ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais do Paraná (2017, mov. 41, autos 
n° 0001101-90.2018.8.16.9000):

MANDADO DE SEGURANÇA. 
PENHORA DE CONTASALÁRIO A 
RAZÃO DE 30%. - ADEQUAÇÃO 
AO CASO EM CONCRETO QUE 
DEMONSTRA EXCEPCIONALIDADE – 
PERCENTUAL REDUZIDO PARA 10% - 
PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PRINCÍPIO DA 
MENOR ONEROSIDADE E UTILIDADE 
– SEGURANÇA PARCIALMENTE 
CONCEDIDA.
[...]
I. Passo ao voto
No caso, atacam os impetrantes decisão 
judicial que autorizou a penhora de 30% 
do salário de XXX diretamente na folha de 
pagamento.
O impetrante alega que se trata de verba de 
natureza salarial e que o bloqueio de tamanha 
importância afetará a digna subsistência de sua 
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família.
A discussão no caso em análise não se refere 
à legitimidade da penhora, mas sobre a 
excepcional situação da parte devedora no 
presente caso.
Os executados juntam aos autos comprovante 
de rendimento bruto de R$ 1.486,50 (hum 
mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e 
cinquenta centavos) (mov. 1.13 – pág. 7).
Ademais, comprovam arcar com 
despesas de R$ 500,00 (quinhentos reais) de 
aluguel (mov. 1.13 – pág. 1) e o uso contínuo 
de medicamentos (mov. 1.13 – pág. 8).
[...]
Evidente que o bloqueio de 30% do salário 
do impetrante interfere diretamente no seu 
próprio sustento e de sua família, de forma 
que resta demonstrada a violação a direito 
líquido e certo dos impetrantes.
Contudo, há que se considerar os princípios 
da menor onerosidade e utilidade do processo 
para fins de proteger o direito do credor.
Destarte, e considerando, ainda, que há 
pedido subsidiário neste sentido, entendo por 
reduzir o percentual de bloqueio para 10% 
sobre o salário líquido do impetrante.
[...]
É o voto que proponho.
Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais resolve, por unanimidade 
dos votos, em relação ao recurso de XXX, 
julgar pelo (a) Concessão em Parte - 
Segurança, em relação ao recurso de XXX, 
julgar pelo (a) Concessão em Parte - Segurança 
nos exatos termos do voto. (nome das partes 
foram substituídos por XXX)

Veja-se que a parte executada percebe a 
quantia de R$ 1.486,50 (um mil e quatrocentos 
e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo 
comprovado nos autos que a mesma necessita arcar 
com despesas fixas de aluguel e uso de medicamentos 
contínuos, sendo a penhora minorada para 10% do 
salário líquido do executado.

Conforme demonstra o caso supra, percebe-se 
que mesmo a parte alegando que tais valores eram 
necessários para manter uma vida digna e para a 
subsistência de sua família, não houve o afastamento 
da penhora, destacando que o valor percebido pela 
parte executada é consideravelmente menor que o 
disposto como impenhorável no inciso IV, do artigo 
833 do Código de Processo Civil.

No mais, evidencia-se julgado da 2ª Turma 
Recursal dos Juizados Especiais do Paraná (2017, 
mov. 28, autos n° 0000202-29.2017.8.16.9000):

MANDADO DE SEGURANÇA. 
RETENÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. 
POSSIBILIDADE DE PENHORA 
PARCIAL. PECULIARIDADE DO CASO 
CONCRETO. PRECEDENTE DO 
SUPERIOR TRIBUNALDEJUSTIÇA. 
ENUNCIADO 13.18 DA TRU/PR. 
SEGURANÇA DENEGADA.

Trata-se de mandado de segurança, com 
pedido liminar, impetrado contra ato 
acoimado de ilegal do Juiz de Direito do 
2º Juizado Especial Cível da Comarca de 
Maringá-PR, que determinou a penhora de 
30% (trinta por cento) do salário da parte 
Executada, mensalmente, com fundamento 
no Enunciado nº 13.18 da Egrégia Turma 
Recursal do Estado do Paraná.
[...]
O presente Mandado de Segurança não 
merece prosperar, tendo em vista não restar 
demonstrado o alegado direito líquido e certo 
do impetrante, senão vejamos: Conforme 
entendimento consolidado das Turmas 
Recursais do Paraná, é possível a penhora 
de verbas salariais, até o limite de 30% 
(Enunciado 13.18 da TRU/PR).
É direito do credor receber o seu crédito, 
do mesmo modo que é direito do devedor 
não ter a integralidade de seu salário retido, 
pois se trata de verba de natureza alimentar, 
indispensável para seu próprio sustento. O ato 
judicial atacado está em conformidade com a 
atual jurisprudência, sendo possível a penhora 
salarial parcial em casos específicos.
[...]
Deste modo, voto pela denegação da 
segurança, uma vez que o impetrante não 
comprovou possuir o alegado direito líquido 
e certo. Dispositivo
Ante o exposto, esta 2ª Turma Recursal - 
DM92 resolve, por unanimidade dos votos, 
em relação ao recurso de XXX, julgar pelo (a) 
Denegação - Segurança nos exatos termos do 
voto. (nome da parte foi substituído por XXX)

No julgado acima, ressalta-se que houve o 
reconhecimento de que os valores penhorados eram 
de natureza alimentar, contudo, fundamentou o 
relator que também era direito do exequente receber 
seus créditos, mantendo a penhora nos termos do 
enunciado 13.18, tendo em vista que a mesma não 
atingia a totalidade de seus proventos.

Por fim, ressalta-se Agravo em Recurso 
Extraordinário tendo como objeto decisão que 
não admitiu o recurso (2016, DJE nº 248 autos n° 
990.408):

DECISÃO:
Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que 
não admitiu recurso extraordinário interposto 
em face do acórdão de Turma Recursal que 
concedeu parcialmente a segurança impetrada 
para reduzir a fixação da percentagem sobre 
a penhora sobre o salário para o percentual 
de quinze por cento (15%), restando assim 
redigida a ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 
POSSIBILIDADE DE PENHORA DO 
SALÁRIO DA PARTE DEVEDORA, 
NO LIMITE MÁXIMO DE 30%. 
ENUNCIADO Nº 13.18 DESTA TURMA 
RECURSAL. ADEQUAÇÃO AO CASO 
EM CONCRETO QUE DEMONSTRA 
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EXCEPCIONALIDADE. PERCENTUAL 
DE BLOQUEIO REDUZIDO PARA 15% 
SOBRE O SEU SALÁRIO LÍQUIDO. 
SEGURANÇA PARCIALMENTE 
CONCEDIDA.
Nas razões recursais, com fundamento no 
permissivo constitucional do art. 102, III, a, 
alega-se violação dos artigos 1º, III, e 7º, X, da 
Constituição da República, sob os argumentos 
de ofensa aos princípios da dignidade humana 
e da proteção ao salário. É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Sem embargo do teor, manifestado nestes 
autos, a respeito, abstratamente, da penhora 
do salário que supostamente violaria os 
fundamentos da dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, III) e da proteção salarial (art. 7º, X), 
todos da Constituição da República, constata-
se que, no caso concreto, a parte Recorrente 
fundamenta o apelo extremo em argumentos 
que, a mim, demonstram inconformismo 
com o deslinde legal do feito, fundado em 
norma infraconstitucional (Enunciado 13.18 
da Turma Recursal e Código de Processo 
Civil), o que não é cabível em sede de recurso 
extraordinário, por demandar o reexame de 
legislação infraconstitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, 
nos termos do artigo 21, §1º, RISTF.

Neste diapasão, constata-se que não houve a 
admissibilidade do Recurso Extraordinário, tendo 
em vista que segundo o entendimento do relator, o 
recurso baseava-se em mero inconformismo da parte, 
o qual estava fundado em norma infraconstitucional, 
ignorando assim a alegação de violação a dignidade 
da pessoa humana e a proteção ao salário positivada 
aos artigos 1º III e 7º, X da CF de 1988.

Não obstante, a parte recorrente interpôs 
agravo regimental, sendo confirmado o voto do 
relator, aplicando assim multa ao recorrente (2016, 
ata nº 93/2017. DJE nº 134, autos n° 990.408):

Ante o exposto, diante do caráter 
manifestamente protelatório do recurso, 
voto pelo não provimento do presente 
agravo regimental, bem como, nos termos da 
fundamentação acima declinada, por aplicar à 
parte agravante multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 
1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta 
Turma na hipótese de deliberação unânime, 
condicionando-se a interposição de qualquer 
outro recurso ao depósito prévio da quantia 
fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 
5º, do CPC.

Desta feita, ante aos julgados acima expostos, 
evidencia-se que os litigantes dos juizados especiais 
cíveis do Paraná, estão sujeitos à arbitrariedade do 
enunciado 13.18 das Turmas Recursais do Paraná, a 
qual além de prolatora da norma é responsável pelo 
julgamento de suas impugnações.

CONCLUSÃO

Ante a tudo que foi abordado no presente 
estudo, tem-se que a Lei 9.099 de 1995, foi criada 
para viabilizar o acesso do sistema judiciário para 
todos os litigantes, dando origem a um sistema mais 
célere e simplificado.

Contudo, tal sistema foi utilizado pelos 
magistrados integrantes das Turmas Recursais do 
Paraná, para usurparem a função legislativa, ao passo 
que deram origem ao enunciado 13.18, o qual é de 
forma inconteste uma inovação ao sistema jurídico 
brasileiro.

Veja-se que conforme demonstrado no 
decorrer do presente artigo, a função dos enunciados 
proferidos pelas Turmas Recursais do Paraná, deveria 
ser exclusivamente para unificar a jurisprudência 
de tal órgão. Todavia, ao dar origem ao enunciado 
13.18, a mesma equiparou-se a uma fonte de norma 
originária, uma vez que o contido em tal enunciado 
resta em uma inovação às normas processuais 
brasileiras, não caracterizando apenas em uma 
uniformização de jurisprudência.

No mais, insta salientar que o enunciado 
supracitado fere o expresso ao parágrafo 2° e 
inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo 
Civil, bem como ao princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana e aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, ao passo 
que autoriza a penhora de valores com natureza 
alimentar, contradizendo tal dispositivo legal 
e ferindo por vezes a dignidade do executado, 
conforme amplamente evidenciado.

Ao analisar o expresso ao inciso IV, 
concomitantemente ao parágrafo 2°, do artigo 
833 do Código de Processo Civil, verifica-se que o 
legislador positivou a possibilidade da penhora de 
proventos com natureza alimentar, contudo, realizou 
juízo de valor para que a penhora não acarretasse em 
mais prejuízo do que o inadimplemento dos valores 
pretendidos.

Noutro vértice, adviram as Turmas Recursais 
do Paraná e editaram o enunciado 13.18, autorizando 
a penhora de valores com natureza alimentar, sem 
exigir a observância de cautelas mínimas para que tal 
penhora não fira a dignidade da pessoa humana.

Ressalta-se que o enunciado proferido pelas 
Turmas Recursais do Paraná, vai além de uma 
simples ilegalidade ou inconstitucionalidade em um 
caso concreto, uma vez que tal violação demonstra 
um ativismo judicial presente em nosso país, por 
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meio do qual membros do sistema judiciário, por 
vezes, invadem a competência legislativa.

Cumpre ressaltar, que a situação elencada no 
presente artigo se agrava pelo fato de que o órgão 
responsável por revisar as decisões fundamentadas no 
enunciado 13.18, é o órgão prolator do enunciado, 
qual seja as Turmas Recursais do Paraná, diminuindo 
consideravelmente a possibilidade de uma eventual 
reforma da decisão proferida, restando assim 
apenas a possibilidade de interposição de recurso 
extraordinário, em vista ao rol limitado de recursos 
admitidos ao sistema dos Juizados Especiais.

Contudo, conforme ilustrado em decisão 
juntada ao tópico quatro, o STF vem negando os 
recursos interpostos com tal fundamento, indagando 
que a inconstitucionalidade suscitada pelos 
recorrentes se caracteriza pelo mero inconformismo, 
restando assim os litigantes de mãos atadas ao 
enunciado 13.18.

Por fim, evidencia-se que de um lado temos 
o parágrafo 2° e inciso IV, do artigo 833, do Código 
de Processo Civil, que adota cautelas que fogem do 
padrão brasileiro para obter a penhora de proventos 
com natureza alimentar, qual seja, que tais valores 
ultrapassem a 50 salários mínimos, devendo tal 
exigência ser minorada com base no patamar de vida 
de um brasileiro médio, respeitando assim o mínimo 
para subsistência do executado e de sua família, bem 
como o crédito do devedor.

De outro lado, tem-se o enunciado 13.18 
das Turmas Recursais do Paraná, o qual não adota 
critérios mínimos protetivos para a penhora de 
valores de natureza alimentar, possibilitando os 
magistrados a deferirem a penhora de até 30% (trinta 
por cento) de qualquer valor encontrado em conta 
salário em caso de ausência de bens e outros valores a 
fim de suprir o credito do credor, o que resta a uma 
afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana 
e a uma cristalina violação ao sistema democrático, 
tendo em vista que o poder judiciário está usurpando 
a competência legislativa.
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