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Assim, sem mais delongas, desejo uma ótima leitura, externando os votos de um 
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1. A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NO VAZAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS DO CONSUMIDOR: UMA ANÁLISE DO RESP. 1.758.799 

 

 

THE RESPONSIBILITY OF THE BANKING INSTITUTION IN THE LEAKAGE OF CONSUMER 

PERSONAL DATA: AN ANALYSIS OF Resp. 1.758.799 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110659-01  

Gabriel Fraga Hamester1 

 

RESUMO 

Comentário de decisão proferida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, 

em que ficou reconhecida a necessidade de notificação prévia ao consumidor no 

compartilhamento de informações em banco de dados. À luz da Lei 12.414/2011, a 

qual disciplina a formação e consulta a banco de dados de histórico de crédito, o art. 

5º, inciso V, assegura que o cadastrado tem direito de ser informado previamente 

sobre a identidade do gestor e sobre o armazenamento e o objetivo da utilização dos 

dados pessoais. Levando em conta as particularidades do caso concreto, a conduta 

foi analisada sob a luz do princípio inerente às relações de consumo, qual seja o 

direito à informação, tutelado pelo art. 43, parágrafo 2º do CDC. Considerou-se ainda, 

que o compartilhamento sem aviso prévio configura conduta ilícita, passível de dano 

moral presumido, sem a necessidade de comprovação por parte do consumidor. 

Palavras-Chaves: Dados pessoais. Banco de dados. Vazamento de dados. Dano 

moral presumido. Dever de informação.  

 

ABSTRACT 

Commentary on the decision rendered by the 3rd Panel of the Superior Court of 

Justice - STJ, which recognized the need for prior notification to the consumer when 

sharing information in a database. In light of Law 12.414/2011, which regulates the 

formation and consultation of a credit history database, art. 5, item V, ensures that 

                                                     
1 Mestrando pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), área de Concentração 
Fundamentos Constitucionais do Direito Público e do Direito Privado, Linha da Eficácia e Efetividade 
da Constituição e dos Direitos Fundamentais no Direito Público e Direito Privado, Membro da 
Comissão Coordenadora do Balcão do Consumidor (UFRGS) e Advogado. 

https://doi.org/10.36592/9786581110659-01
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the registrant has the right to be informed in advance about the identity of the 

manager and about the storage and purpose of using personal data. Taking into 

account the particularities of the specific case, the conduct was analyzed under the 

light of the principle inherent to consumer relations, which is the right to information, 

protected by art. 43, paragraph 2, of the CDC. It was also considered that sharing 

without prior notice constitutes unlawful conduct, subject to presumed moral 

damage, without the need for proof by the consumer. 

Keywords: Personal data. Database. Data leakage. Presumed moral damage. Duty of 

information. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade da informação 2  em que vivemos, os dados tornaram-se o 

principal ativo do mercado global, a tecnologia foi a responsável por acelerar o 

tratamento e o processamento, de dados que em grande parte tratam-se de dados 

sensíveis à pessoa humana e que são utilizados abusivamente por parte das 

empresas para conhecer seus clientes, identificar padrões e preferências e ofertar 

produtos personalizados e até mesmo, ilícitos (RUARO; BOTELHO, 2020, p. 159). 

A análise do presente julgado evidencia com clareza essa realidade da 

incorreta utilização dos dados pessoais e demonstra a importância de tutelar a 

privacidade e o direito à informação nos tempos atuais, sob pena de incorrer em uma 

grave agressão a direitos fundamentais como o do consumidor e a dignidade da 

pessoa humana. 

Para correta compreensão do tema, incialmente serão apresentados os 

aspectos fáticos para entendimento do caso concreto, abordando, na sequência, os 

fundamentos aduzidos pela eminente Ministra Relatora, Nancy Andrighi. Adiante, 

será ventilado o papel da fundamentalidade que os dados exercem na sociedade da 

informação e os riscos que sua má utilização exerce para o consumidor. No curso do 

comentário, pretende-se, ainda, examinar o princípio do dever de informação imposto 

aos fornecedores no mercado de consumo,   para  que  se  tenha  a  compreensão  da 

                                                     
2 Sobre a “sociedade da informação” v. Lyon (1998, p. 384-402); v. Tb. Castells (1999)   
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importância deste instituto na sociedade da informação.  

 

1 ENTENDENDO A DECISÃO 

 

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo banco PROCOB S/A, contra a 

decisão em grau recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJ/MG, onde o 

banco foi condenado pelo uso indevido de informações pessoais contidas em sua 

posse, ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral e também, 

a obrigação de excluir as informações cadastrais do consumidor. 

A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fundamentou-se na tutela 

constitucional dos direitos de personalidade consoantes no art. 5, X, da Constituição 

Federal. Reconheceu-se que a divulgação de informações pessoais do consumidor 

sem prévia autorização, configura-se em violação direta ao direito da personalidade 

deste, que ao ter seus dados expostos de maneira fácil e sem controle pelo banco se 

vê violado em seu íntimo e ainda, tal conduta gera um sentimento de insegurança e 

falta de zelo por parte da instituição de informações que são extremamente 

relevantes. 

Já em sede de Recurso Especial, o banco alegou que houve inovação recursal, 

tendo em vista que não houve no momento do pleito originário a alegação de relação 

de consumo entre as partes e ainda, que não se caracterizou o dano, tendo em vista 

que não há negativação em relação ao nome do consumidor e tão somente utiliza os 

dados para validação cadastral para evitar a ocorrência de fraudes. 

Houve a distinção deste caso, para o REsp. 1.419.697/RS, julgado em 2014 

com efeito repetitivo, uma vez que naquele caso tratava-se de credit scoring, e ficou 

reconhecida que não havia a necessidade de exigir o prévio e expresso 

consentimento do consumidor avaliado, pois não configura cadastro ou banco de 

dados, mas simples modelo estatístico. Válido observar que tanto a ação originária 

que deu origem ao presente Recurso Especial, quanto ao Resp 1.419.697/RS, é 

anterior a vigência da LGPD.  

No voto, a Ministra Relatora Nancy Andrighi, afastou a tese de inovação 

recursal, tendo em vista que o banco não se desincumbiu de impugnar o fundamento 

do TJ/MG, no sentido de que ainda que não tenha sido suscitado a aplicabilidade do 
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Código de Defesa do Consumidor – CDC, o Tribunal pode em conformidade com o 

princípio que o juiz conhece a lei, reconhecer de ofício, a matéria pertinente ao caso, 

aplicando-se o CDC. 

Ainda, em relação a necessidade da comunicação de disponibilidade dos 

dados por parte da empresa ao consumidor, assenta-se tal obrigação na disposição 

legal tanto do CDC, pela inteligência do art. 43, §2º, quanto da Lei 12.414/11, que por 

mais que tenha sido alterada pela Lei Complementar 166/2019 e seu texto tenha 

ficado menos rígido, ainda se faz necessário a efetiva comunicação ao consumidor 

sobre o armazenamento de seus dados, forte art. 4º, § 4º, I. 

De igual forma, a Relatora do caso destacou ainda a Súmula nº 385 do STJ, 

que dispõe: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o 

direito ao cancelamento (BRASIL, 2019, p. 13). Assim, a inexistência de inscrição 

anterior legitima, configura-se dano moral. Ainda que trate a súmula de uma 

informação negativa do consumidor, também incide sobre a positiva, isso pois 

“qualquer das circunstâncias, tem o consumidor o direito de tomar conhecimento de 

que informações a seu respeito estão sendo arquivadas/comercializadas por 

terceiro, sem a sua autorização” (BRASIL, 2019, p. 13). 

Isso posto, há imposto ao banco o dever de cuidado na coleta, armazenamento 

e transferência para terceiros dos dados de sua posse e de igual forma, o dever de 

informar o consumidor sobre os dados por este tutelado e no caso dos autos ficou 

evidenciado a negligência aos deveres impostos aos fornecedores nas relações de 

consumo bem como aos relativos à Lei 12.414/11, julgando-se improcedente o 

Recurso Especial e mantida a condenação do TJ/MG, nos seguintes termos: 

 

“Assim, tenho que a conduta da apelada enseja indenização pordanos morais, 

considerando, sobretudo, o sentimento de insegurança experimentado pelo 

apelante ao perceber que seus dados pessoais como número de telefone, CPF, 

endereço e filiação se encontravam disponibilizados em banco de dados de fácil 

acesso por terceiros. A conduta da apelada é no mínimo inconsequente na 

medida em que facilita o acesso aos dados pessoais da pessoa cadastrada, sem 

o seu consentimento expresso, o que favorece prática de atos ilícitos ou 
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contratações fraudulentas por terceiros de má-fé. A invasão de privacidade é 

flagrante. Configura-se, pois, a ocorrência de dano moral in re ipsa”. (BRASIL, 

2019, p. 19). 

 

2 OS BANCOS DE DADOS E A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR EM TEMPOS DE 

PRIVACIDADE COMPARTILHADA 

 

O banco de dados foi o meio pelo qual o mercado conseguiu sistematizar 

grandes volumes de informações e ao que importa para a nossa compreensão, 

informações relativas à pessoa, ou seja, seus dados pessoais. Sua arquitetura de 

processamento foi estruturada a partir de uma ótica utilitarista, visando extrair o 

máximo de proveito dos dados ali armazenados. A tecnologia existente nos dias 

atuais permite que milhões de bytes sejam processados por segundo, e 

consequentemente, a possibilidade de acesso às informações pessoais ou não, 

contidas nestes bancos de dados por múltiplos sujeitos aumenta exponencialmente, 

colocando assim, uma importância jurídica central sob a temática do processamento, 

tratamento e guarda de dados pessoais de consumidores por parte de empresas, haja 

vista tratar-se de informações que definem a pessoa em sua essência e que denotam 

em verdade sua própria autonomia (DONEDA, 2011, p. 19) . 

 A ampliação de acesso à informação ocasionada pelo desenvolvimento da 

tecnologia ao longo das décadas, estando atualmente em seu ápice – considerando 

o que o homem fez até hoje, possui um caráter duplo: positivo e negativo. Positivo, 

na medida em que pode ser realizado tratamento de dados importantes e que 

contribuam para o desenvolvimento da sociedade e da economia, dados esses que 

possibilitam a sua utilização em prol do fomento de políticas públicas eficazes, e 

negativo, pois amplia o campo de ataque as liberdades individuais (CARVALHO, 2003, 

p. 1).  

Define-se banco de dados em seu sentido mais amplo, “toda a compilação de 

informações, obras e outros materiais organizados de forma sistemática e ordenada 

segundo determinados critérios e finalidades específicas, feitas por pessoa física ou 

jurídica, privada ou pública, de forma a facilitar seu acesso e manuseio” (CARVALHO, 

2003, p. 5).  
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No brasil, há disciplinado por lei em matéria de banco de dados de 

consumidores, a chamada “Lei do Cadastro Positivo”, de nº. 12.414/11, que tem em 

seu objetivo principal o tratamento de informações relativas ao histórico de crédito 

dos indivíduos e ainda, por tratar de dados de consumidores, logo em seu artigo 

primeiro a Lei do cadastro positivo estabelece sua vinculação com o CDC, Lei. nº 

8.078/1190, em um evidente diálogo das fontes (BESSA, 2014, p. 4).  

Ao adentrarmos na temática de banco de dados envolvendo consumidores e 

o tratamento dessas informações, estamos na mesma via também vinculados direta 

e indiretamente à esfera de direitos fundamentais do homem, principalmente a 

privacidade, sendo essa cláusula pétrea da nossa Constituição Federal – art. 5, X, e 

aqui entendido em sentido amplo, na esteira do pensamento de  Sarlet, Marinoni e 

Mitidiero (2012, p. 405), em que inclui-se na noção de privacidade a intimidade, haja 

vista o dinamismo das relações nas esferas da vida privada, principalmente no 

contexto da internet. 

O consumidor tem no repasse de suas informações às empresas a expectativa 

de sigilo de seus dados por estes, e de cumprimento à finalidade pela qual foi 

consentida sua utilização. A posição do consumidor como sendo vulnerável por 

excelência, preconizada no art. 4, I, do CDC impõe a todos que compõe a cadeia de 

consumo e inclusive ao Estado, um dever de transparência frente aos dados 

confiados pelo consumidor, sob pena da empresa que exerce sob o consumidor essa 

posição de superioridade econômica e informacional, ao realizar o tratamento 

contrário desses dados configura não só uma violação a legislação ordinária, mas a 

pessoa humana, cuja sua personalidade no âmbito digital se revela através de seus 

dados. Não há dúvida quanto a utilidade dos bancos de dados, inclusive em favor do 

consumidor, todavia, quando utilizados de “forma incorreta e invasiva podem 

afrontar  direitos constitucionalmente assegurados ao cidadão, como a 

inviolabilidade da intimidade e da vida privada, da honra e da imagem (CARVALHO, 

2003, p. 6). 

Assim vejamos um trecho do voto proferido pela Ministra Relatora do julgado 

comentado que corrobora o exposto acima:  
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Evidentemente, quando o consumidor fornece seus dados para a realização de 

uma compra no comércio ele não está, implícita e automaticamente, autorizando 

o comerciante a divulgá-los no mercado; está apenas cumprindo as condições 

necessárias à concretização do respectivo negócio jurídico entabulado apenas 

entre as duas partes, confiando ao fornecedor a proteção de suas informações 

pessoais (BRASIL, 2019, p. 18).  

 

O CDC trata da disciplina dos bancos de dados na seção IV, capítulo V, no art. 

43, e no mesmo tópico aborda também acerca do cadastro de consumidores. “Vários 

termos foram utilizados pela lei para abranger as duas situações diversas: ficha, 

registro, cadastro, banco de dados, sistemas de proteção ao crédito. O objetivo entre 

outros, foi o de abranger todos os casos, independente do meio utilizado, em que o 

próprio fornecedor ou terceiro colete e armazene informações pessoais dos 

consumidores (BESSA, 2002, p. 10). Ainda, para o CDC considera-se arquivável 

independente da vontade do titular ou seja do consumidor, apenas os dados não 

sensíveis e que guardam relação apenas para a caracterização da realidade 

financeira do consumidor, de modo que toda e qualquer informação que não for 

relevante a este fim e ainda, que seja considerado dado sensível, não devem ser 

objeto de arquivamento sem o expresso consentimento do consumidor titular dos 

dados (CARVALHO, 2003, p. 8). 

O direito à informação sobre os dados e a sua disposição pelo titular, aqui 

compreendido como expresso consentimento, são além de um direito fundamental 

estabelecido no art. 5º XIV e XXXIII da CF, a grande régua para identificar se há ou 

não a prática do ilícito por parte das empresas no tratamento de dados de 

consumidores, pois configura-se em um direito indisponível, sendo somente 

permitido o exercício por terceiros com o consentimento do titular. 

A grande questão é que a velocidade com que se realiza a coleta e 

processamento atualmente, traduz na prática a impossibilidade do consumidor 

identificar onde estão seus dados, para que possa permitir ou não, seu tratamento e 

compartilhamento à terceiros. 

Nas palavras de Bessa: 
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a crescente tendência de análise, juízos de valor das pessoas a partir de um perfil 

digital, ou seja, de dados obtidos friamente em redes eletrônicas, pela internet, 

por transferências não autorizadas que, invariavelmente, não correspondem a 

situações reais, ensejando tratamento discriminatório, julgamentos rápidos e 

equivocados ou acesso a informações que integram dados sensíveis. Esta nova 

configuração de tratamento de dados, permitida pelo progresso na área de 

informática apresenta, ao lado dos benefícios, ameaça à dignidade da pessoa 

humana, a direitos da personalidade, podendo significar a perda ou significativa 

diminuição da autonomia e liberdade pessoais (BESSA, 2014, p. 68).  

 

Pela velocidade e complexidade em que acontecem o tratamento dos dados 

pessoais, vivemos no tempo da privacidade compartilhada, e por isso, não basta que 

tenhamos somente um direito positivado ao alcance do consumidor para conhecer 

de seus dados, mas sim, uma proteção em uma esfera mais ampla, com mecanismos 

de controle efetivo, principalmente por parte do Estado em matéria de tratamento de 

dados de consumo, uma vez que é parte da Política Nacional de Relações de 

Consumo o respeito à dignidade, proteção da saúde e de seus interesses 

econômicos. 

A sociedade de consumo como é hoje não funciona mais sem os bancos de 

dados, dessa forma a relação deverá seguir por parâmetros constitucionais e 

infralegais para que seja de equilíbrio entre as partes, pois “as informações 

cadastrais de um consumidor possuem grande poder, já que elas afetam diretamente 

os destinos de sua vida, não tendo ele praticamente nenhum controle pessoal sobre 

onde e como seus antecedentes são fixados por terceiros, que desconhece” (EFING, 

2015, p. 168). 

 

3 A PROTEÇÃO (FUNDAMENTAL) DE DADOS PESSOAIS DOS CONSUMIDORES: 

DIÁLOGO ENTRE A CF, CDC E A LGPD 

 

A Constituição Federal de 1988, no rol de direitos fundamentais, estabeleceu 

no art. 5º, XXXII, a tutela dos direitos dos consumidores, para tal, utilizou-se da 

expressão “na forma da lei”, e sobre este ponto Sarlet nos ensina que: 
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“apesar de tratar-se de norma insculpida no Título dos direitos fundamentais 

(sendo, portanto, uma norma definidora de direito), cuida-se, mais propriamente, 

de norma definidora de uma finalidade a ser implementada pelo Estado (a 

proteção do consumidor), podendo, nesse sentido, falar-se também de uma 

norma-objetivo” (SARLET, 2018).  

 

A redação do texto constitucional nos leva para alguns anos após, com a 

entrada em vigor da Lei 8.078/1990, que recepcionou o Código de Defesa do 

Consumidor, para que se procedesse a efetivação do postulado no art. 5, XXXII, 

criando um microssistema de proteção. Décadas após, a fim de disciplinar a Proteção 

de Dados no País, foi promulgada a Lei 13.709/18 – LGPD, teve como fundamento a 

defesa do consumidor – art. 2º, VI.  

Através de uma interpretação sistemática e a partir dos artigos 7º do CDC e 

64º da Lei Geral de Proteção de Dados, pode-se afirmar que há um flagrante diálogo 

das fontes entre os diplomas, vinculando assim um direito fundamental à proteção 

de dados do consumidor relativo aos seus dados pessoais. Compreende-se que há 

uma vinculação de princípios fundamentais, que são mais amplos que as normas 

jurídicas em si, e que estes devem atuar como “mandados de otimização” (ALEXY, 

2007) de modo a ampliar o espectro de proteção do consumidor.  

O tratamento de dados pessoais é, inerentemente, uma atividade risco, que se 

apresenta na forma de exposição e na utilização indevida ou abusiva de dados 

pessoais na medida em que tais dados forem violados pelo controlador ou então que 

não correspondam a realidade e representem de forma equivocada o titular e os 

dados, como verificados anteriormente, são a expressão direta de sua personalidade. 

Essa importância sob os dados pessoais se traduz na necessidade de serem 

efetivados instrumentos para a proteção da pessoa humana através da via dos 

direitos fundamentais (DONEDA, 2011, p. 92). 

O direito fundamental à proteção de dados guarda relação acentuada com a 

dignidade da pessoa humana, podendo ser considerado um direito humano e um 

direito fundamental, ainda que nem todo direito fundamental é um direito humano, 

haja vista que para a caracterização do primeiro, se faz necessário a positivação na 

Constituição e ao segundo, necessidade de ser reconhecido e protegido no âmbito 
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internacional (SARLET, 2021, p. 24). Contudo, no caso da proteção de dados essa 

conexão se observa de diversas formas sendo os dois principais pontos de contato 

o princípio autonômico (autodeterminação) e os direitos da personalidade, 

representados pelo direito (natureza geral) ao livre desenvolvimento da 

personalidade e os direitos especiais à privacidade e à autodeterminação informativa 

(SARLET, 2021, p. 30). 

Por mais que não haja atualmente uma previsão expressa na Constituição 

Federal Brasileira de um direito autônomo à proteção de dados pessoais, “ele pode 

ser associado e reconduzido a alguns princípios fundamentais de caráter geral e 

especial, sendo o fundamento constitucional mais próximo o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, vinculado no princípio da dignidade humana e no 

direito geral de liberdade (SARLET, 2020, p. 184-185). 

Ainda sobre a importância de se consagrar expressamente (formal) o direito 

fundamental, isso deve-se ao fato de uma vez constituído como um direito 

constitucional posto, os ganhos seriam: um âmbito de proteção próprio, 

superioridade normativa dentro do ordenamento jurídico brasileiro, limitante formal 

e material à reforma constitucional, vinculação imediata e direta a todos 

participantes da coisa pública (SARLET, 2020, p. 186). 

Na esteira do que foi ventilado até aqui, o Supremo Tribunal Federal - STF, no 

julgamento da ADI nº 6.387(BRASIL, 2020), impetrada pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, contra Medida Provisória n. 954, de 17 de 

abril de 2020, que dispôs sobre o compartilhamento de dados por empresas de 

telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado e de Serviço 

Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para 

fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação de emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, julgou pela 

primeira vez a matéria de proteção de dados como sendo um direito fundamental.  

A Relatora, Min. Rosa Weber, determinou a suspensão da Medida Provisória, 

antes mesmo de levar ao plenário, considerando que a crise sanitária não poderia 

justificar a coleta desproporcional de dados pelo Estado, sob risco de interferir 

diretamente nos direitos fundamentais da população. 
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Houve, portanto, uma interpretação sistemática por parte da corte suprema 

brasileira que realizou uma vinculação direta da eficácia dos Direitos Fundamentais, 

haja vista que os argumentos utilizados à tutela da proteção de dados relacionaram-

se com art. 5, X, XII, direitos esses, intrinsicamente dirigidos à dignidade da pessoa 

humana. Ainda, entendimento adotado pelo STF no referido caso, aponta para a 

existência de um direito fundamental autônomo à proteção de dados, que se 

desprende do prisma da privacidade (MENDES, 2021, p. 184-185). 

O diálogo entre as fontes feitas no início tópico entre a Constituição, o Código 

de Defesa do Consumidor e a LGPD, denotam a importância de se tutelar os dados 

pessoais dos consumidores, em uma sociedade hoje cada vez mais digital e 

globalizada, devemos, portanto, falar na “digitalização dos direitos fundamentais” 

(SARLET, 2021, p. 22). Se queremos uma defesa do consumidor forte e a efetividade 

que a Constituição Federal atribuiu ao CDC, se faz necessário que as legislações se 

conversem à fim de que as novas relações de consumo no ambiente online possam 

ser protegidas de maneira adequada, principalmente para os consumidores 

hipervulneráveis (SCHMITT , 2014, p. 286), que expostos aos mecanismos do mercado 

digital estão diariamente sob risco de terem sua personalidade violada.  

A tutela fundamental à proteção de dados dos consumidores, deve, portanto, 

ter seu carácter subjetivo – aquele em que o próprio indivíduo exerce, mas também 

o objetivo, que “constituem decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva da 

Constituição, com eficácia em todo o ordenamento jurídico e que fornecem diretrizes 

para órgãos legislativos, judiciários e executivos” (SARLET, 2021, p. 44). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente comentário de jurisprudência através de revisão bibliográfica sobre 

a temática, correlacionando-as com o julgado, a partir de uma interpretação 

sistemática dos direitos fundamentais vinculados a proteção de dados e ao direito à 

informação, teve por objetivo trazer à baila fundamentos constitucionais para a tutela 

do que hoje se entende como o maior tesouro do mundo moderno: os dados 

pessoais. 
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A partir dos conceitos ventilados pela eminente relatora Min. Nancy Andrighi, 

onde destacou dentre eles o direito à informação e a privacidade de forma ampla, o 

primeiro tópico trouxe à baila a importância dos dados pessoais na sociedade da 

informação atual e o papel que estes exercem, sendo os dados o meio pelo qual as 

empresas privadas realizam suas ações de marketing, oferta de produtos e serviços 

ou até mesmo, fazem o tratamento e do compartilhamento de dados de forma 

irrestrita, que extrapola os direitos de personalidade e fere diretamente o artigo 5º, X, 

da Constituição Federal e o Código Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção 

de Dados.  

Considerando a importância dos dados pessoais e sua tutela de forma efetiva, 

em um segundo momento buscou-se à luz dos Direitos Fundamentais da 

Constituição Federal de 1988, os fundamentos para a caracterização da proteção de 

dados como um direito fundamental, sendo esse reconhecimento já exposto de 

forma tácita pela doutrina e jurisprudência e de maneira mais explícita no julgamento 

do Resp. 22222 pelo STF. E também, o direito fundamental à informação e a 

autodeterminação informativa do consumidor que possui nos dias atuais junto da 

vulnerabilidade – art. 4, I do CDC, os principais fundamentos da tutela efetiva do 

consumidor dentro do mercado de consumo e mais especificamente, nas relações 

entre as empresas privadas e o consumidor no tocante a manipulação de seus dados 

pessoais. 

Se antes do advento da internet o consumidor possuía a ciência de onde e com 

quem contratava e se relacionava, a rede conectada trouxe a virtualização das 

relações e dentre elas a de consumo. Hoje podem ser feitas compras em mais de um 

local (do mundo) ao mesmo tempo, com empresas distintas e ao clique da tela do 

celular. Esse dinamismo funciona através de uma comunicação necessária (os 

dados pessoais) que muitas vezes são colocados de forma voluntária pelos próprios 

consumidores.  

Contudo, essa relação tem se mostrado abusiva por parte daqueles que 

deveriam zelar pelos dados dos consumidores, uma vez que ao colocar os dados e 

muitas vezes sensíveis, o consumidor confia na outra parte – a empresa que tais 

informações servirão para uma  finalidade: a realização do negócio em questão, mas 

que na prática, há a sua utilização para diversas finalidades e que se estranham ao 
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negócio principal, e servem de subsídio para alimentar bancos de dados e até mesmo, 

para serem vendidos à terceiros como forma de moeda, alimentando as big datas que 

processam milhões de dados por segundo, circulando dados de forma irrestrita e 

abusiva. 

As garantias fundamentais há muito reconhecidas de tutela à personalidade e 

à dignidade humana, sendo inclusive fundamentos da República Federativa 

Brasileira, tem hoje com nas novas tecnologias, o desafio de serem interpretadas sob 

uma ótica que contemplem a complexidade dos novos de um mundo hiperconectado. 
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RESUMO 
 
O serviço de transporte individual de passageiros através de carros particulares se 
popularizou no Brasil a partir da década de 2010. Não obstante, algumas cidades 
consideraram necessário restringir ou até mesmo proibir o exercício dessa atividade 
econômica. Através do julgamento da ADPF 449 o STF analisou a 
constitucionalidade da Lei Municipal nº 10.553/16 de Fortaleza, que proibia o uso de 
carros particulares para transporte individual de passageiros. O presente trabalho 
analisa o julgamento da ADPF 449 e verifica como se dá a aplicação do princípio da 
proporcionalidade para analisar a constitucionalidade de leis restritivas de direitos e 
liberdades que impacta diretamente no livre exercício de atividades econômicas. 
Palavras-Chave: proporcionalidade; atividade econômica; transporte individual de 
passageiro; constitucionalidade.  
 
ABSTRACT 
 
Starting in the 2010s, individual passenger transport services through private cars 
became increasingly popular in Brazil. However, some cities considered it necessary 
to restrict or even ban this economic activity. In the trial of ADPF 449, the STF 
analyzed the constitutionality of the Fortaleza city municipal law No. 10.553/16 
which prohibited the operation of individual passenger transport services through 
private cars. This work analyzes the trial of ADPF 449 and examines the application 
of the proportionality principle to the analysis of the constitutionality of laws that 
restrict rights and liberties and directly impact the free exercise of economic 
activities. 
Keywords: proportionality; economic activity; individual passenger transport; 
constitutionality. 
                                                     
1 Advogado, Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul na Área 
de Concentração Fundamentos Constitucionais do Direito Público e do Direito Privado, Bolsista 
CAPES. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ADPF 449, movida pelo Partido Social Liberal analisa a constitucionalidade 

dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal de Fortaleza nº 10.553/16, que proibiam o uso de 

carros particulares cadastrados ou não em aplicativos, para o transporte 

remunerado individual de pessoas no Município de Fortaleza. A Lei Municipal em 

questão proibia expressamente o serviço de transporte remunerado individual de 

passageiros sob pena de pagamento de multa (FORTALEZA, 2016). A ADPF 449, 

portanto, analisa a constitucionalidade de lei que impõe medida restritiva à 

determinada atividade econômica (consequentemente, medidas restritivas de 

direitos).  

Salienta-se que a ADPF 449 foi apreciada e julgada em contexto o qual os 

serviços de transporte individual por aplicativo estavam crescendo e se 

estabelecendo em todo o país e - como reflexo de resistência de grupos organizados 

(taxistas) à abertura de mercado para novos entrantes (BRASIL, 2019, p. 32) - 

diversos municípios estavam editando leis proibindo o serviço de transporte 

remunerado individual de passageiros (BRASIL, 2019, p. 19). 

Apesar da lei ser o instrumento adequado para a limitação ou restrição da 

liberdade, este instrumento é - ao mesmo tempo - uma ameaça a essa mesma 

liberdade (SARLET, 2021, p. 506). Com isso, quer-se dizer que os direitos de liberdade 

podem ser suprimidos de forma desproporcional e irrazoável através de leis 

restritivas. Assim, os mecanismos de controle de constitucionalidade, como a 

arguição de descumprimento de preceito fundamental, são fundamentais para a 

proteção dos direitos de liberdade (SARLET, 2021, p. 506). 

No julgamento do mérito da ADPF 449, foi decidida pela inconstitucionalidade 

formal da Lei nº 10.553/16 por violação aos incisos IX, XI e XVI do art. 22 da CF/88. 

Conforme esses dispositivos constitucionais, é de competência privativa da União 

legislar sobre “diretrizes da política nacional de transportes”, “trânsito e transporte” 

e “condições para o exercício de profissões”. 

Por sua vez, na análise meritória da constitucionalidade material – que é o 

objeto central do presente trabalho - o relator faz questão de apontar que, o que se 

busca averiguar no caso concreto é se a lei objeto da ADPF 449 “[...]configura 
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limitação proporcional às liberdades de iniciativa (art. 1º, IV, e 170 da CRFB) e de 

profissão (art. 5º, XIII, da CRFB)” (BRASIL, 2019). Portanto, para julgar a 

(in)constitucionalidade da lei, o julgador utilizou – dentre outros – o critério da 

proporcionalidade, analisando os fins que a medida restritiva sobre os direitos e 

princípios de liberdade - e consequentemente sobre a atividade econômica - objetiva 

alcançar, além da adequação e necessidade da medida restritiva.  

Por isso, para análise do julgado da ADPF 449 - mais especificamente a 

análise da parte do julgado que avalia a constitucionalidade material da Lei Municipal 

de Fortaleza nº 10.553/16 - faz-se necessário analisar os fundamentos e pilares 

constitucionais da atividade econômica, apresentar os limites do princípio da livre 

iniciativa e dos direitos fundamentais de liberdade e compreender o princípio da 

proporcionalidade e seus subprincípios. 

 

1 DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ESTADO  

 

A atividade econômica2 deve ser fundada na valorização do trabalho humano 

e na livre iniciativa, tem como fim assegurar a todos uma existência digna3, conforme 

os ditames da justiça social e deve observar os princípios elencados nos incisos do 

art. 170 da CF/88, tais como a livre concorrência, defesa do meio ambiente, redução 

de desigualdades regionais e sociais etc. (GRAU, 2006, p. 68), bem como outros 

princípios constitucionais. 

Assim, no Estado Democrático de Direito brasileiro, a atividade econômica 

deve ser baseada em dois pilares: a livre iniciativa e a valorização do trabalho 

humano. Contudo, esses dois pilares da atividade econômica não são absolutos e 

devem respeitar o fim constitucionalmente estabelecido a que a atividade econômica 

se destina - que no caso brasileiro é assegurar a todos uma existência digna 

conforme os ditames da justiça social. Ainda, no exercício da atividade econômica, 

                                                     
2 Conforme proposto por Eros Grau, o caput do art. 170 da CF/88 deve ser lido alterando-se o termo 
“Ordem Econômica” pelo termo “Atividade Econômica”. GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na 
Constituição de 1988. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 68.  
3 Verifica-se, portanto, que a nossa ordem econômica (ou atividade econômica, como sugere Eros 
Grau) tem por fim assegurar a dignidade da pessoa humana, conforme propõe Sarlet. SARLET, Ingo 
Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais,13ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 
318.  
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devem ser respeitados os princípios previstos no art. 170 da CF e os demais 

princípios, valores e direitos constitucionais.  

Portanto, em que pese a atividade econômica tenha como um dos seus pilares 

a livre iniciativa, é possível a mitigação desse pilar e a intervenção do Estado na 

atividade econômica para a proteção de um princípio, valor ou direito que seja 

constitucionalmente relevante. A partir disso, questiona-se quais os princípios, 

valores e direitos constitucionalmente relevantes que autorizariam a intervenção do 

Estado na atividade econômica. 

Na concepção de Eros Grau (2006, p. 194-195), esses valores e princípios que 

autorizariam a intervenção do Estado na atividade econômica seriam os dispostos 

nos incisos do art. 170 da CF – tais como a livre concorrência, defesa do meio 

ambiente, defesa do consumidor etc. – e em outros artigos da CF/88, como por 

exemplo a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) ou a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I). Isso pois, conforme o ex-ministro do STF 

afirma, a Constituição não deve ser interpretada em pedaços, mas como um todo 

(GRAU, 2015, p. 192). Sendo assim, a atividade econômica está sujeita a outros 

valores constitucionais, ainda que estes valores não estejam previstos no Título da 

Ordem Econômica da CF/88. 

Desse modo, pode-se dizer que o legislador tem aval para restringir atividades 

econômicas - como o serviço de transporte individual de passageiros, por exemplo. 

Contudo tais restrições devem estar amparadas em outros valores, princípios ou 

direitos constitucionais relevantes e respeitar o princípio da proporcionalidade.  

No âmbito da restrição dos direitos fundamentais de liberdade o raciocínio é 

similar. É possível a mitigação de direitos fundamentais de liberdade - como o direito 

ao livre exercício profissional, por exemplo. Tal mitigação, contudo, deverá estar 

amparada em outros fundamentos constitucionais (SARLET, 2021, p. 393) e respeitar 

o princípio da proporcionalidade – afinal, a CF/88 não admite a implementação de 

medidas restritivas de liberdade não alicerçadas em bases racionais, sob pena de 

violação a direitos fundamentais (BRASIL, 2019, p. 60).  

Destaca-se que qualquer restrição de direitos fundamentais (sejam eles 

direitos fundamentais de liberdade ou não) que não esteja amparada em 
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fundamentos constitucionais e não respeite o princípio da proporcionalidade poderá 

- mediante provocação do Poder Judiciário – ser declarada inconstitucional. 

 

2 O PRINCÍPIO DA PROPROCIONALIDADE E O LIMITE DA INTERVENÇÃO DO ESTADO 

NA ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

A doutrina Constitucional moderna não se preocupa somente com a 

admissibilidade constitucional de limitação de alguns direitos através de 

determinada lei, mas também se tal limitação é coerente com o princípio da 

proporcionalidade (MENDES; COELHO; BRANCO, 2008, p.331). Desse modo, 

determinada intervenção/restrição do Estado na atividade econômica – ato do 

Estado que é limitador de direitos - só será constitucional se for compatível com o 

princípio da proporcionalidade. 

O princípio da proporcionalidade é previsto de maneira implícita na 

Constituição Federal de 1988 (STUMM, 1995, p. 121-122) e de forma explícita no art. 

2º da lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal. Segundo o texto legal, a Administração Pública 

deverá obedecer, dentre outros, o princípio da proporcionalidade. Conforme Ingo 

Sarlet (2021, p. 399), o princípio da proporcionalidade tem como uma de suas 

funções estabelecer limites às limitações dos direitos fundamentais. Desse modo, o 

princípio da proporcionalidade pode ser invocado para aferir a razoabilidade de uma 

medida restritiva aos direitos de liberdade - mais especificamente o direito 

fundamental ao livre exercício profissional (art. 5º XIII) - e ao princípio da livre 

iniciativa. 

O princípio da proporcionalidade tem como exigência o exame da 

compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias 

ou abusivas (MEIRELLES, 2009, p. 94). Conforme Paulo Branco, para se definir se 

determinada lei ou até mesmo ato administrativo respeita o princípio da 

proporcionalidade, é necessário observar se há um “[...] equilíbrio entre o significado 

da intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador” (MENDES; 

COELHO; BRANCO, 2008, p.331). 
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O Poder Judiciário, quando provocado, pode impedir a imposição de medidas 

restritivas que não estejam em conformidade com o princípio da constitucional 

proporcionalidade, bem como declarar inconstitucional a medida restritiva em razão 

da sua desconformidade com esse princípio constitucional. Nesses casos, o julgador 

deve analisar se os fins e os objetivos que a lei interventiva busca alcançar justificam 

a restrição legal da atividade profissional e empresarial. Por isso, a primeira etapa 

para averiguar a conformidade da medida restritiva com o princípio da 

proporcionalidade é analisar se a medida restritiva tem objetivos ou fins 

constitucionalmente relevantes.  

No caso da medida restritiva imposta pela Lei Municipal de Fortaleza nº 

10.553/16 os fins almejados pelo legislador seriam: a) “[...] preservar a renda e a 

restrição de mercado em favor de determinados agentes profissionais.” (BRASIL, 

2019, p. 37-38); b)  proteção do consumidor (BRASIL, 2019, p. 44-45) e; c) 

preocupações urbanísticas e de ordenamento de tráfico (BRASIL, 2019, p. 50-51). Por 

sua vez, o meio utilizado pelo legislador para alcançar tais finalidades foi proibir o 

serviço de transporte individual de passageiros (ou seja, proibição de determinada 

atividade econômica).  

A partir da análise das finalidades da medida restritiva imposta pela Lei objeto 

da ADPF 449, o relator averiguou que a finalidade de “[...] preservar a renda e a 

restrição de mercado em favor de determinados agentes profissionais” (BRASIL, 

2019, p. 37-38) torna a medida restritiva inconstitucional, pois fere os princípios 

constitucionais da igualdade, da liberdade profissional e da livre iniciativa (BRASIL, 

2019, p. 34-35). Não obstante, é necessário fazer-se a ressalva de que a medida 

restritiva não é inconstitucional por ser baseada em fim que fere alguns princípios 

constitucionais, como sugere o relator da ADPF 449. Na verdade, a medida restritiva 

- uma vez fundada na preservação da renda e restrição de mercado em favor de 

determinados agentes profissionais – é inconstitucional pois sua finalidade não 

encontra qualquer amparo em valor ou direito constitucionalmente relevante. 

Portanto, a medida restritiva fundada no fim/objetivo em questão é inconstitucional 

pois a mitigação do princípio da livre iniciativa e outros valores e direitos 

constitucionais no caso concreto são embasadas para a persecução de um fim que 

não tem qualquer amparo constitucional. 
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Para estar em conformidade com o princípio da proporcionalidade não basta 

que a lei restritiva seja fundamentada em um motivo, um objetivo ou fim relevante. 

Isso pois - conforme dispõe a máxima da adequação - os meios de restrição 

adotados devem contribuir - de fato - para os fins e objetivos os quais a lei 

interventiva busca alcançar. A adequação é um subprincípio que compõe o princípio 

da proporcionalidade (PISKE, 2011). Este subprincípio impõe que os meios restritivos 

adotados sejam aptos a concretizar os fins e objetivos visados pela medida 

restritiva. Se a medida restritiva não estiver de acordo com o subprincípio da 

adequação/máxima da adequação, então não estará em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade.  

O STF se utilizou da máxima da adequação para aferir a proporcionalidade de 

norma restritiva no julgado da ADPF 449/DF (BRASIL, 2019, p. 61). Na ocasião, um 

dos objetivos apontados para a restrição legal do exercício da atividade de transporte 

privado de passageiros era reduzir a quantidade de carros em circulação e priorizar 

o transporte público (BRASIL, 2019, p. 51). Não obstante, a partir da máxima da 

adequação, o STF considerou a legislação restritiva desproporcional nesse aspecto: 

 

Finalmente, preocupações de trânsito e urbanísticas não conferem racionalidade 

à norma objeto da presente Arguição. Mesmo perseguindo esse objetivo, a 

medida é desproporcional sob o prisma da adequação, mercê de penalizar 

serviços que contribuem para a melhoria do tráfego e redução de 

congestionamentos, oferecendo compartilhamento de corridas, permitindo a não 

utilização ou não aquisição de veículos próprios por particulares, reduzindo a 

incidência de acidentes por direção sob influência de álcool etc. (BRASIL, 2019, 

p. 62). 

 

Salienta-se que na ADPF 449 também foi feita análise da adequação entre o 

fim denominado “proteção do consumidor” e o meio restritivo adotado (qual seja, a 

proibição do serviço de transporte individual). Nesse caso o relator também 

considerou a medida restritiva desproporcional em razão da sua não adequação 

(BRASIL, 2019, p. 50-51).  

Ainda, a verificação da conformidade da medida restritiva com o princípio da 

proporcionalidade deve ser aferida a partir da utilização da máxima da 
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necessidade/subprincípio da necessidade. Este subprincípio dispõe que a medida 

restritiva será necessária - e consequentemente proporcional - quando não for 

possível a adoção de outra medida adequada menos restritiva para alcançar o 

objetivo almejado. Sobre a máxima da necessidade, Robert Alexy (1998) afirma que 

“o meio não é necessário se se dispõe de um mais suave ou menos restritivo” e 

discorre:  

 

O que se diz é apenas que, se o legislador quiser perseguir o objetivo escolhido, 

ele pode adotar apenas o meio mais suave, ou um meio igualmente suave ou um 

meio ainda mais suave. Isso não é nenhuma otimização em direção a algum 

ponto máximo, mas apenas a vedação de sacrifícios desnecessários a direitos 

fundamentais. (ALEXY, 2008, p. 591).  

 

No julgado da ADPF 449, o relator também considerou que o meio adotado 

não era necessário para alcançar os fins almejados (proteção do consumidor e 

preocupações urbanísticas e de ordenamento de tráfico) (BRASIL, 2019, p. 50, 51 e 

62). Ou seja, o relator considerou que os objetivos que o legislador almeja alcançar 

com a medida restritiva poderiam ser atingidos a partir de adoção de outras medidas 

menos restritivas e danosas à livre iniciativa e ao exercício profissional. 

Destaca-se que o Min. Luiz Fux, relator da ADPF 449, propõe que a adequação 

entre a medida restritiva e os objetivos que ela busca alcançar, bem como da 

necessidade da medida restritiva devem ser comprovadas não apenas através da 

retórica, mas também através de métodos empíricos, como pesquisas de campo, 

estatísticas, levantamentos históricos etc. (BRASIL, 2019, p. 30).  

Por fim, a conformidade da medida restritiva com o princípio da 

proporcionalidade deve ser verificada a partir da máxima da proporcionalidade em 

sentido estrito/subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Essa máxima 

impõe que a medida restritiva seja menos danosa aos princípios constitucionais do 

que o próprio motivo da intervenção (BARROSO, 2001, p. 206). Destaca-se que a 
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proporcionalidade em sentido estrito também foi utilizada – ainda que 

implicitamente – pelo relator no julgado da ADPF4. 

 

CONCLUSÃO 

 

A decisão final do Plenário do STF foi pela procedência da ADPF 449 e a Lei 

Municipal de Fortaleza nº 10.553/16 foi declarada inconstitucional in totum. Embora 

sejam mencionados outros fundamentos para a inconstitucionalidade da lei em 

questão, o ponto central do julgado da ADPF 449 é a decisão pela 

inconstitucionalidade da medida restritiva em razão de sua arbitrariedade e 

desproporcionalidade, conforme aponta o Relator do caso em seu voto. A 

desproporcionalidade da medida restritiva foi aferida a partir da análise da 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

A intervenção do Estado na atividade econômica é ato do Estado limitador de 

direitos. Destaca-se que o princípio da proporcionalidade impede a intervenção do 

Estado na atividade econômica quando: a)  A partir da análise do caso concreto se 

verificar a medida interventiva não é baseada em fins e objetivos relevantes; b) A 

partir da análise do caso concreto e preferencialmente com a utilização de métodos 

empíricos, se verificar que a medida restritiva não contribui para a consecução dos 

fins e objetivos que o legislador almeja alcançar (máxima da adequação); c) A partir 

da análise do caso concreto, se verificar que outra medida restritiva menos gravosa 

poderia ser adotada para a consecução dos fins e objetivos que o legislador almeja 

alcançar (máxima da necessidade) e; d) A partir da análise do caso concreto, se 

verificar que a medida restritiva causa mais danos aos direitos e princípios 

fundamentais do que o motivo da medida restritiva (máxima da proporcionalidade 

em sentido estrito).  

                                                     
4  Nesse sentido: “Finalmente, a medida merece a qualificação de arbitrária quando apresentar 
desproporção manifesta e injustificada entre, de um lado, seus potenciais benefícios e, de outro, seus 
potenciais prejuízos a valores constitucionalmente protegidos” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 449/DF. Requerente: Partido Social Liberal. 
Intimado: Câmara Municipal de Fortaleza. Intimado: Prefeitura Municipal de Fortaleza. Relator: 
Ministro Luiz Fux. Brasília, 02 de setembro de 2019. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750684777>. Acesso em 06 
de maio de 2021. 
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Por fim, aponta-se que as máximas da adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito são ferramentas imprescindíveis para a análise 

da proporcionalidade de medidas restritivas às atividades econômicas, e que estão 

à disposição do julgador para que este possa analisar a constitucionalidade de leis 

restritivas de liberdade de iniciativa e do livre exercício de profissão – devendo 

também ser aplicadas para a análise da constitucionalidade de leis restritivas de 

outros direitos fundamentais (ou princípios e valores constitucionalmente 

relevantes).  
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RESUMO 
 
A liberdade de expressão constitui direito fundamental e, algumas vezes, pode colidir 
com outros direitos também protegidos constitucionalmente. Por exemplo, a colisão 
com os direitos de personalidade, que são o reconhecimento da dignidade humana, 
como o direito à honra, ao corpo, à imagem e à privacidade. O presente texto aborda 
uma breve análise da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.815/DF, que 
tratou do conflito entre a liberdade de expressão e os direitos de personalidade, 
afastando a exigência de autorização prévia do biografado quando da publicação de 
biografias. Refletiu-se sobre os critérios adotados no conflito entre a liberdade de 
expressão versus a privacidade e a imagem do biografado, bem como a utilização da 
jurisprudência alemã referida ao longo do julgamento.     
Palavras-chave: direitos de personalidade - direitos fundamentais - liberdade de 
expressão - biografias  
  
ABSTRACT 
 
Freedom of expression is a fundamental right and, sometimes, it can conflict with 
other rights that are also constitutionally protected. For example, the collision with 
personality rights, which are the recognition of human dignity, such as the right to 
honor, body, image and privacy. This text presents a brief analysis of the decision of 
the Federal Supreme Court in ADI 4.815/DF, which dealt with the conflict between 
freedom of expression and personality rights, removing the requirement of prior 
authorization from the subject when publishing biographies. It reflected on the 
criteria adopted in the conflict between freedom of expression versus privacy and the 
image of the subject, as well as the use of German jurisprudence referred to 
throughout the judgment. 
Keywords: personality rights - fundamental rights - freedom of expression – 
biographies 
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A jurisprudência escolhida para a presente análise é a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.815, julgada em 10 de junho de 2015 (BRASIL, 2015), que 

aborda a questão da interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil relativamente 

a escritos, transmissão de palavra, à produção, publicação e exposição da imagem 

de pessoa biografada. A ação foi proposta pela Associação Nacional dos Editores de 

Livros (ANEL) e teve na relatoria a Ministra Cármen Lúcia, além de que foram 

admitidos alguns institutos e associações para atuarem como amicus curiae.  

O argumento utilizado pela parte autora foi de que tais artigos estão sendo 

interpretados de modo a proibir a publicação e veiculação de obras biográficas 

quando da ausência de autorização prévia dos biografados ou coadjuvantes. Além 

disso, afirma que aquelas pessoas que já possuem exposição pública de sua 

trajetória profissional e pessoal, possuem uma esfera de privacidade e intimidade 

menor, de modo que sua história de vida se confunde com a história coletiva, sendo 

a exigência de autorização prévia do biografado um ato que configura censura. 

Desse modo, ao tentar proteger a vida privada e a intimidade das pessoas, estaria o 

legislador violado a manifestação do pensamento, da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação e o direito à informação. Assim, requereu a parte autora, 

no mérito, que fosse afastada a necessidade do consentimento da pessoa biografada 

e das pessoas retratadas como coadjuvante para a publicação de obras biográficas, 

literárias ou audiovisuais e que fosse declarada a inconstitucionalidade parcial, sem 

redução de texto, dos artigos 20 e 21 do Código Civil.  

O voto condutor analisou o conflito entre: a liberdade de expressão, de 

informação, artística e cultural, de um lado, e, de outro lado, a censura, autorização 

prévia e a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. 

A análise de tal conflito foi realizada através da utilização do critério de ponderação 

para interpretação dos princípios constitucionais envolvidos. Isto é, o confronto entre 

os artigos que regulam as liberdades de expressão, de informação, artística e cultural 

(artigo 5º, inciso IX da Constituição Federal) e os direitos de personalidade e o direito 

à privacidade (artigos 20 e 21 do Código Civil), também assegurados no inciso X, 

artigo 5º da Constituição Federal. 

Referiu-se que a Constituição do Brasil proíbe qualquer tipo de censura, não 

podendo, por isso, o direito à liberdade de expressão ser cerceado pelo Estado ou por 
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particular. Ademais, ressaltou-se que o direito de informação está 

constitucionalmente definido, e que nele se inclui a liberdade de informar, de se 

informar e de ser informado. Ainda destacou-se que biografia é história, e que a 

autorização prévia para biografia constitui ato de censura e eventual reparação de 

danos se dará por meio de direito de resposta e não por recolhimento das obras, por 

exemplo.  

Além disso, a Relatora do julgado afirmou que a liberdade de expressão por 

ser constitucionalmente garantida não poderia ser anulada por outra norma, ainda 

mais se essa outra for de hierarquia inferior (Código Civil), mesmo se tratando de 

outro direito também constitucionalmente assegurado, isto é, a inviolabilidade do 

direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. Assim, é necessária a 

ponderação desses direitos para a coexistência das normas. 

Para embasar seus argumentos, o voto condutor da Relatora trouxe decisões 

de Cortes europeias nos quais a matéria foi abordada. Primeiramente, o caso Lüth, 

no qual o presidente do clube de imprensa e também membro do Senado alemão, fez 

campanha de boicote ao filme de Veit Harlan, que havia produzido filmes no período 

nazista e, esses tratavam de fatos reais do período lamentável do holocausto. 

Contudo, a diferença aqui é que o boicote tentado por Erich Lüth resultaria no 

impedimento do direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade do 

cineasta. Já nos casos envolvendo a princesa Caroline de Mônaco e fotos suas em 

sua vida privada (particular), a avaliação foi completamente diferente ao da ADI 

4.815, visto que no caso da princesa, o Tribunal estabeleceu claramente hipóteses 

de quando haveria prevalência a sua privacidade ou ao direito à informação. Isto é, 

aqueles fatos e fotos que tratavam sobre seu cotidiano, estariam sob proteção da 

sua vida privada, não recebendo proteção pela liberdade de imprensa, enquanto, os 

do contexto da doença e falecimento de seu pai, que seriam de interesse geral e de 

notoriedade da pessoa, restaram autorizados à publicação. O que se refere aqui é 

que as razões pelas quais os casos da jurisprudência alemã são trazidos ao 

julgamento da ADI 4.815 não demonstram características semelhantes e pertinentes, 

pois, em verdade, possuem contornos distintos ao caso das biografias não 

autorizadas. 
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Além desses, o Min. Gilmar Mendes em seu voto menciona o caso Lebach, no 

qual o filme revisitava o fato histórico do assassinato de soldados em Lebach. Nesse 

se verificou o conflito entre os direitos de personalidade das pessoas retratadas, que 

eram possíveis de serem identificadas, e a liberdade artística da obra 

cinematográfica. O resultado deste caso é possível de se verificar até hoje, devido a 

sua relevância, pois foi em virtude dele que ainda hoje nomes e rostos de presidiários 

não devem ser expostos na imprensa alemã. Em verdade, neste caso o Tribunal 

decidiu por preservar a privacidade do cúmplice que passava por reabilitação, de 

modo que a amplitude da divulgação da produção cinematográfica causaria 

dificuldade no público em separar a arte da realidade, causando uma percepção 

seletiva, ameaçando a reabilitação social do criminoso. 

De controvérsia semelhante também foi o caso Mephisto também trazido no 

julgamento pelo Min. Gilmar Mendes. Neste, houve o conflito entre a liberdade 

artística e os direitos de personalidade, derivados da dignidade humana, na qual o 

filho do falecido ator e diretor postulou a proibição do romance, devido à biografia 

depreciativa e injuriosa de Gründgen. O Tribunal entendeu que os personagens do 

livro indicavam se tratar de romance, ainda assim, decidiu que deveria se acrescentar 

advertência aos exemplares de que apesar das referências com pessoas reais, 

haveria fantasia na obra. Porém, posteriormente o Tribunal concedeu proibição da 

publicação da obra, uma vez que o público não poderia diferenciar a poesia da 

realidade, de modo que o juízo da ponderação prevaleceu no sentido dos direitos de 

personalidade. Isto é, se reconheceu que a liberdade artística não está assegurada 

de forma ilimitada, mas que essa garantia assim como outras não pode ultrapassar 

o limite da dignidade humana.  

Por fim, salienta-se que os casos utilizados como paradigmas não exploraram 

o mesmo tipo de análise de direito de personalidade, visto que, apesar de abordarem 

liberdade de expressão, artística e de informação, não eram casos de biografias, mas 

sim de livre desenvolvimento da personalidade e/ou uso de imagem. De todo modo, 

a decisão do Supremo Tribunal Federal foi de, por unanimidade e, nos termos do vota 

da Relatora, declarar inexigível a autorização de pessoa biografada relativamente a 

obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária 

autorização de coadjuvantes e familiares, julgando procedente a ação. 
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O problema encontrado na decisão apresentada está no modo como são 

utilizadas as decisões trazidas do direito comparado, no caso, as do direito alemão. 

Ao longo da argumentação são mencionados e brevemente analisados os casos 

Lüth de 1958, Carolina de Mônaco, Lebach e Mephisto, porém o que se percebe é que 

nenhum dos casos trata exatamente da questão da privacidade, vida privada e 

intimidade em confronto com a liberdade de expressão, de informação e artística, 

resultante da publicação de biografias. 

Em verdade, percebe-se que o STF deixou de trazer aos argumentos, um dos 

casos mais emblemáticos e importantes da jurisprudência alemã no que diz respeito 

a conflitos entre direito de personalidade e liberdade artística e de expressão, que é 

o caso Esra. É um caso paradigmático envolvendo literatura, trata de uma 

autobiografia de Maxim Biller, retratando detalhes de seu amor com uma atriz 

estrangeira. Apesar do livro não conter os nomes reais dos envolvidos e ser 

considerado como ficção, a obra foi proibida logo após seu lançamento por ferir os 

direitos de personalidade da Esra (atriz Ayse Romey). O Tribunal superior confirmou 

a decisão dos tribunais de Munique, pois ainda que não nomeadas a atriz e sua mãe, 

podiam ser conhecidas facilmente pelas descrições contidas na obra, ofendendo 

assim suas personalidades (ODY, 2020).  

Na época o julgamento foi repreendido na imprensa, pois a limitação artística 

sofrida seria considerada como censura, o que é expressamente vedado na lei 

fundamental. O grande ponto do julgamento foi que diferentemente dos outros casos 

que abordaram conflitos entre direitos de personalidade e liberdade de expressão ou 

artística, esse caso ressaltou que se deve analisar o quanto da obra é ficção e o 

quanto realidade para então verificar possível lesão. Dessa forma, o Tribunal 

Constitucional estabeleceu a formula “Je mehr, desto”, que significa quanto mais 

uma criação artística atingir uma dimensão protegida de direito de personalidade 

(intimidade, privacidade, imagem), maior deverá ser a ficção na obra literária, para 

que se exclua a ofensa ao direito de personalidade. Ou seja, quanto mais uma obra 

se distanciar da realidade, maior será sua proteção pela Constituição.  

Percebe-se então que os casos utilizados no julgamento apresentam 

resultados variados, de modo que tudo dependerá do conteúdo abordado e da forma 

de abordagem da obra biográfica. Completamente diferente foi a decisão adotada 



 

50 | Constituição e Direitos Fundamentais – jurisprudência nacional, estrangeira e internacional comentada 

 

pelo STF, pois como já mencionado essa julgou como superior o direito a liberdade 

de expressão e de informação, sendo inexigível a autorização da pessoa biografada, 

pois seria tal consentimento considerado ato de censura, sendo eventual dano 

reparado por indenização e direito de resposta. Além disso, afirmou-se que a 

liberdade é garantida pela Constituição, não se podendo anular por outra norma de 

hierarquia inferior (lei civil), ainda que para proteger outro direito 

constitucionalmente assegurado. 

Ademais, uma vez que o julgamento da ADI 4.815 foi em 2015, é peculiar não 

ter sido mencionado o caso Esra nos votos apresentados, já que este é o caso 

referência hoje na jurisprudência alemã. Nesse sentido: 

 

Os tribunais alemães, em regra, consideram que a audiência sabe discerni-los, o 

que não assumem, todavia, ser sempre possível, avaliando cada situação e, 

eventualmente, decidindo em favor da não publicação – no todo ou em parte – 

da obra. Isso ocorre porque a proteção da dignidade da pessoa humana – da qual 

derivam os direitos de personalidade e, assim, o direito à privacidade, de que é 

modalidade – é dever do Estado (ODY, 2020).  

 

Assim, conforme demonstrado, pode-se dizer que há um mau uso de 

conceitos e dos precedentes alemães no julgamento da ADI 4.815, os quais não 

prevaleceriam acaso submetidos à argumentação racional, o que não ocorreu. Ainda 

que a biografia nada mais seja que uma versão, não ficcional, da vida do biografado 

(BARBOSA; COELHO, 2016), a liberdade não se resume a poder dizer algo de outrem 

que foi a compreensão adotada pelo STF, mas também de poder se autodeterminar 

e decidir o que não pode ser dito sobre si em publicação biográfica (ODY, 2020). 

As obras biográficas são obras artísticas com pretensão à realidade, de modo 

que o público nem sempre conhece os limites entre fato e ficção. Por isso, são obras 

que não se inserem perfeitamente no direito à liberdade de expressão e no direito à 

informação, expressamente referidos no acórdão da ADI 4.815, tampouco na 

liberdade artística, praticamente ignorada por ele. 

Cabe ainda salientar que não foi feita diferenciação quanto ao direito-

liberdade de criação artística e intelectual do autor (da sátira ou biografia), que 
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também deve ser protegido no seu direito de personalidade como direito de livre 

criação, aquele que chamamos de direito do autor (BARBOSA; COELHO, 2016), o que 

não pode nem deveria ser confundido com o direito de expressão por si. De todo 

modo, como já mencionado por Alexy: 

 

para determinar a importância da satisfação do princípio da proteção da 

personalidade é necessário, por sua vez, questionar o que a abstenção ou a não-

realização da intervenção na liberdade de manifestação do pensamento 

significaria para a proteção da personalidade (ALEXY, 2015, p. 601). 

 

Ainda, destaca-se conforme mencionado por Fernanda Nunes Barbosa em 

palestra online (BARBOSA, 2021), que a decisão do STF, além de excesso de retórica 

e da ausência de critérios, pouco se acrescenta ao debate, pois a insegurança 

permanece. No que diz respeito à colisão desses direitos, seria necessário se 

apresentar critérios de ponderação, pois assim, caberá ao interprete fazer as 

valorações adequadas, de modo a preservar o máximo de cada um dos valores em 

conflito (BARROSO, 2004). 

Nesse sentido, expos Edilsom de Farias, dignidade da pessoa humana 

funciona como “cláusula aberta” para respaldar o surgimento de “novos direitos” e, 

por sua vez, os direitos fundamentais trazem, ainda, elementos essenciais para a 

democracia. Assim, existindo então a colisão, será realizada a ponderação dos bens 

tutelados envolvidos, visando resolver a colisão através do sacrifício mínimo dos 

direitos em jogo (DE FARIAS, 1996). Pois, em verdade, considerando que a 

Constituição Federal consagra tanto os direitos de personalidade, quanto os direitos 

fundamentais, quando eles conflitam, estamos, na verdade, perante um conflito entre 

direitos fundamentais. 

Cabe ressaltar que os direitos da personalidade são um reconhecimento da 

dignidade da pessoa, apesar e além das relações de poder, e devem ser respeitados, 

independentemente de qualquer formalismo, positividade ou tipicidade (RODRIGUES 

JUNIOR, 2018). Por isso, não se poderia fazer juízo favorável à liberdade artística ou 

de expressão em detrimento de direito de personalidade. Afinal, é parte do processo 

civilizatório respeitar o outro e, assim, os casos envolvendo tais conflitos, deveriam 
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ser examinados individualmente, admitindo-se eventualmente, proibição de parte ou 

toda a obra que ofenda direito da personalidade de forma que eventual indenização 

não seja reparável (ODY, 2018, p. 64). 

Ainda, conforme refere Anderson Schreiber, dignidade da pessoa humana é o 

valor-síntese que reúne as esferas essenciais de desenvolvimento e realização da 

pessoa humana. E, por isso, defende que se qualquer dos direitos em conflito 

devesse ter preferência, seria seguramente dos direitos de personalidade, que são 

manifestação da dignidade humana (SCHREIBER, 2021). 

Apesar de o ordenamento brasileiro ter destacado a dignidade da pessoa 

como fundamento dos demais princípios constitucionais, mesmo assim, definir a 

dignidade da pessoa humana não é fácil, mas está na ideia de que a espécie humana 

tem qualidade tida como inerente, ou atribuída, a todo e qualquer ser humano 

(SARLET, 2019). Além disso, mesmo que sob essa tenha guarida os direitos 

fundamentais, bem como os direitos de personalidade, refuta-se a equiparação dos 

direitos fundamentais aos direitos de personalidade, posto que assim como nem 

todos os direitos fundamentais possuem um fundamento direto e conteúdo em 

dignidade, é correto também dizer que nem todos os direitos fundamentais são 

direitos de personalidade (SARLET, 2019).  

Salienta-se que tanto as liberdades de informação e de expressão como a 

tutela à imagem, à honra, à intimidade e à privacidade, expressões da personalidade 

humana, encontram-se constitucionalmente inseridas no rol das garantias 

fundamentais (TEPEDINO, 2016). Ademais, coibida seria a obra que revelasse intuito 

imoral, criminoso ou doloso contra a honra, intimidade ou imagem do biografado, 

mas isso porque desvirtuaria da liberdade de expressão, configurando 

invariavelmente conduta abusiva (TEPEDINO, 2016). 

Nesse sentido, sobre o entendimento da decisão do STF, cabe ressaltar que a 

“solução” de indenização posterior é considerada, para alguns autores, não 

totalmente adequada ao ordenamento brasileiro, isso porque ela deixa de impedir a 

conduta lesiva, contrariando inclusive a responsabilidade civil, que pretende prevenir 

danos ao invés de indenizá-los (SCHREIBER, 2021). A lesão não seria apagada pela 

indenização, pelo contrário, ela confirmaria a violação da dignidade da pessoa 

humana.  
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Poderia ser uma solução mais adequada ao ordenamento brasileiro a 

utilização da técnica da ponderação, com parâmetros e critérios que possam ser 

aplicados a maioria dos casos de colisão de direitos, por exemplo, conforme 

mencionado anteriormente a técnica “Je desto, mehr” do caso Esra, para considerar 

o grau de exposição da vítima e assim aferir o grau da lesão para definir limite a 

liberdade de expressão e ou artística. Afinal, as pessoas são privadas, por definição, 

e têm direito a manter longe dos olhos do público aspectos da sua vida íntima. 

Desse modo, é que se poderia garantir uma efetiva proteção da dignidade da 

pessoa, pois afinal essa tem dupla função de proteção e defesa, e assim, o dever de 

promover medidas de precaução procedimentais e organizacionais no sentido de 

evitar uma lesão da dignidade e dos direitos fundamentais ou, quando isto não 

ocorrer, com o intuito de reconhecer e fazer cessar (SARLET, 2021). Assim, toda vez 

que houver colisão de direitos fundamentais não se pode aplicar as normas como se 

os valores envolvidos tenham evidente conteúdo e alcance, será: 

 

sempre necessária uma fundamentação intersubjetivamente controlável, não 

basta somente identificar os valores em jogo, mas construir e lançar mão de 

critérios que permitam aplicá-los racionalmente, cabendo, portanto, ao 

intérprete/aplicador dos direitos fundamentais conferir importância distinta aos 

valores por eles densificados, sempre atento às circunstâncias do caso concreto, 

mas também igualmente receptivo às hierarquizações axiológicas levadas a 

cabo pelo legislador democraticamente legitimado (SARLET, 2018, p. 413). 

 

Por fim, deve-se lembrar que:   

 

os direitos de personalidade apresentam como aspecto comum o fato de 

estarem todos vinculados com a proteção da esfera nuclear da personalidade, 

dignidade e liberdade humanas, o que permite colocar, lado a lado, tanto os 

direitos à vida e integridade física e psíquica, (...) quanto os demais direitos de 

caráter pessoal (livre desenvolvimento da personalidade, privacidade, intimidade, 

honra e imagem, nome etc.), de modo a demarcar um regime jurídico-

constitucional comum, muito embora algumas distinções importantes que 

precisam ser consideradas (SARLET, 2021). 
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Assim, para resolver casos complexos que tratem de conflitos entre direitos 

fundamentais, sejam eles classificados como direitos de personalidade ou não, 

parece ser mais compatível o uso da ponderação dos mesmos, e a adoção de 

critérios específicos e mais objetivos do que os apresentados no julgamento da ADI 

4.815. Não seria correta a aplicação de regras abstratas, onde não é possível 

determinar qual o direito que deve prevalecer. 

O STF deixou de enfrentar o ponto central de que obras biográficas misturam 

o fictício e o real, o que nem sempre é reconhecido pelo público, e que, mesmo na 

apresentação de fatos reais, existem elementos privados ou íntimos da vida de um 

indivíduo que não interessam a estranhos. 
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RESUMO 
 
O presente estudo analisa o julgamento de agravo regimental interposto no recurso 
extraordinário 638.360/RJ, em que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que 
veículos de comunicação podem ser proibidos de divulgar o teor de diálogos 
telefônicos gravados clandestinamente por terceiro não identificado, mesmo em 
havendo interesse público no conteúdo interceptado. Objetiva, com isso, verificar se 
esse julgado representa o pensamento da Corte. Para tanto, analisa as posições 
adotadas pelos Ministros na decisão e a compara com outras, proferidas pelo STF 
em casos similares. Ao final, demonstra não haver posição consolidada sobre a 
matéria e conclui que o controle judicial preventivo sobre publicações, embora deva 
ser excepcionalíssimo, não pode ser considerado censura em toda e qualquer 
hipótese. A adequada solução do conflito entre a liberdade de informação, de um 
lado, e a inviolabilidade da vida privada, da intimidade e das comunicações em geral, 
de outro, passa pelo exame casuístico, a ser feito mediante o uso da técnica da 
ponderação e aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 
Palavras-chave: Liberdade de imprensa; sigilo das comunicações; Supremo Tribunal 
Federal; ponderação.  
 
ABSTRACT 
 
This study analyzes the judgment of an interlocutory appeal filed in the extraordinary 
appeal 638.360/RJ in which the Federal Supreme Court (STF) ruled that media outlets 
may be prohibited from disclosing the contents of telephone conversations 
clandestinely recorded by an unidentified third party, even if there is a public interest 
in the intercepted content. The purpose of this study is to verify whether this decision 
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul/Brasil. 
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represents the thinking of the Court. To do so, it analyzes the positions adopted by 
the Justices in the decision and compares it to other judgements of the STF in similar 
cases. In the end, it demonstrates that there is no consolidated position on the matter 
and concludes that preventive judicial control over publications, although it should 
be exceptional, can not be considered censorship in any cases. The appropriate 
solution to the conflict between freedom of information, on the one hand, and the 
inviolability of private life, intimacy, and communications in general, on the other, 
requires a case-by-case examination, to be carried out using the weighting technique 
and applying the postulates of reasonableness and proportionality. 
Keywords: Press freedom; confidentiality of communications; Federal Supreme 
Court; weighting. 

 

 

1 APRESENTAÇÃO DO CASO 

 

Em abril de 2020, ao julgar agravo regimental interposto no recurso 

extraordinário 638.360/RJ, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que veículos de 

comunicação podem ser proibidos de divulgar o teor de diálogos telefônicos 

gravados clandestinamente por terceiro não identificado, mesmo havendo interesse 

público no conteúdo interceptado.  

O caso versava sobre gravações de conversas sigilosas, mantidas pelo então 

governador do Estado do Rio de Janeiro - na época candidato à presidência da 

República -, as quais, feitas clandestinamente, por terceira pessoa não identificada, 

haviam sido levadas a conhecimento de veículos de imprensa que pretendiam 

publicizá-las.  

O Tribunal de origem, identificando uma colisão complexa entre direitos 

fundamentais — liberdade de informação, de um lado, e inviolabilidade da vida 

privada, da intimidade e das comunicações em geral, de outro —, concluiu que a 

divulgação de conteúdo obtido ilegalmente seria ilícita e, nessa hipótese, o controle 

judicial preventivo realizado no caso não constituíra censura prévia.  

O entendimento foi de que, sopesados os valores em conflito, o direito à 

intimidade deveria prevalecer, sob pena de a liberdade de informação ser elevada a 

“parâmetro indesejável” se, em nome do interesse público, a imprensa fosse 

autorizada a se utilizar de conteúdos fruto de violação de direitos.  

Para os julgadores, a atuação da imprensa deve ser pautada pela ética e o 
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direito à transparência dos atos de agentes públicos não justifica relegar a segundo 

plano a proteção da privacidade, dado o risco de, amanhã, qualquer indivíduo, pelo 

mesmo motivo, ter violado esse ou algum outro direito fundamental.    

O acórdão foi alvo de recurso ao STF, no qual as empresas de comunicação 

sustentaram não se poder falar em ilicitude de dados, haja vista a gravação por elas 

obtida não se destinar à prova em processo cível ou penal, mas a embasar matéria 

jornalística. Argumentaram que o interesse da sociedade na ciência dos fatos se 

sobrepõe ao do agente público neles envolvido. Aduziram que a liberdade de 

expressão tem status de sobredireito, não permitindo censura prévia e devendo 

eventuais abusos ser reparados posteriormente, pelo direito de resposta e por 

indenização, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal. 

Enfatizaram a circunstância de não ter sido autoras da captação clandestina, 

recebida de terceiro, e ter o dever de divulgar os fatos em respeito a seus leitores e 

ao direito de todo cidadão de conhecer a verdade. Com esses fundamentos, 

defenderam o direito à publicação. 

A Segunda Turma, no entanto, manteve a decisão recorrida. Para a maioria, 

não obstante a função social inerente à atividade jornalística, a Constituição Federal 

estabelece balizas para o seu exercício, enumeradas no art. 220, §1º e no art. 5º, 

incisos IV, V, X, XIII e XIV. 

Segundo o relator, o Ministro Dias Toffoli, o cerne da questão não estava no 

confronto entre liberdade de informação e direitos de personalidade, mas na ilicitude 

perpetrada. Nessas circunstâncias, referiu, havendo afronta ao sigilo de 

comunicações telefônicas, o controle judicial exercido em primeiro grau não constitui 

censura prévia, mas proteção a uma garantia.  

Em suma, a relevância do papel da imprensa não seria o bastante para 

legitimar a ilegalidade cometida, sendo rejeitado, ainda, argumento das recorrentes 

no sentido de que o veto constitucional à utilização de conteúdo ilícito estaria 

relacionado apenas à produção de prova em juízo, não quando aquela fosse feita em 

prol do público leitor. 

Desse modo, ponderados os valores contrapostos, a Turma concluiu que, para 

além do resguardo da privacidade dos interlocutores e independente do conteúdo da 

comunicação interceptada, o sigilo legal haveria de ser preservado.  
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No entanto, para que se possa inferir se o julgado reflete o pensamento da 

Corte, é importante destacar os votos dissidentes, proferidos pelos Ministros Edson 

Facchin e Celso de Mello.  

O primeiro invocou a posição preferencial da liberdade de expressão no 

catálogo dos direitos fundamentais do Estado democrático brasileiro e destacou a 

boa-fé dos órgãos de imprensa na descoberta da informação – presumida e para ele 

não contaminada pelo vício de origem. A seu juízo, o elevado interesse público na 

informação tornava possível divulgá-la.  

O segundo afirmou que a interdição judicial à atividade jornalística afronta o 

comando emergente do acórdão da ADPF 130/DF - no qual foi declarada a não 

recepção da Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa) pela Carta de 1988. Segundo ele, o valor 

inestimável da liberdade de imprensa para a sociedade tornava legítima a divulgação 

dos fatos, na qual não se identificava dolo de ofender a honra de terceiros. Ademais, 

tão relevante é a atividade dos profissionais da comunicação que o sigilo da fonte 

lhes é assegurado como garantia institucional e instrumento de viabilização dessa 

liberdade. Assim, o interesse geral da coletividade haveria de prevalecer e eventual 

intervenção judicial só poderia ocorrer a posteriori, sob pena de constituir censura, 

inaceitável na ordem jurídica brasileira instaurada após o término da Ditadura Militar 

de 1964. 

 

2 ANÁLISE DO JULGADO E COTEJO COM OUTRAS DECISÕES SOBRE O TEMA 

  

Como se sabe, a liberdade de informação está na essência das sociedades 

democráticas, porque é pelo conhecimento dos fatos que se forma a opinião pública. 

Ademais, a publicidade constitui ferramenta de legitimação do poder e de proteção 

individual e coletiva contra o arbítrio. Nas palavras de José Joaquim Gomes 

Canotilho, “o segredo não é compatível com as liberdades e direitos do homem” 

(CANOTILHO, 2017, p. 514). 

Contudo, esse imperativo de transparência não significa ausência de limites, 

por vezes necessários à defesa da intimidade e da vida privada ou do próprio 

interesse público ou social. 
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Essa é a discussão posta no julgado em exame, que trouxe à baila questões 

controversas como a existência de fronteiras à liberdade de informação e ao direito 

de ser informado, a possibilidade de controle judicial preventivo sobre publicações 

que violem a intimidade e a vida privada, e o interesse público no conteúdo como 

elemento legitimador da divulgação, independente do meio pelo qual foi obtida.  

Tais temas são de grande relevância no mundo contemporâneo, marcado pela 

velocidade no desenvolvimento de tecnologias que facilitam o acesso de terceiros a 

comunicações privadas e dados pessoais. Exemplos disso são a chamada 

“clonagem” de dispositivos eletrônicos e aplicativos e os ataques cibernéticos a 

sistemas de informação e redes de computadores de corporações e órgãos públicos, 

cada vez mais frequentes, evidenciando a vulnerabilidade do ambiente digital. 

Soma-se a esse fenômeno a popularização da internet como meio de acesso 

e compartilhamento de dados, ampliando o alcance da notícia e seu potencial lesivo. 

De acordo com Wolfgang Hoffmann-Riem (2021): 

 

A princípio, é útil que as disposições sobre direitos fundamentais, mesmo que 

tenham uma longa tradição, sejam interpretadas dinamicamente ao longo do 

tempo, com o objetivo de garantir que suas premissas permaneçam relevantes 

diante de realidades em transformação (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 43). 

 

Nesse cenário, de aumento dos riscos de violação da intimidade e da vida 

privada, a problemática é acentuada e o embate entre o sigilo e a liberdade de 

informação — direitos igualmente assegurados nos incisos X, XII e XIV do art. 5º e 

no art. 220 da CF/88 — torna-se ainda mais complexo por envolver fatos de interesse 

público desvendados de modo ilícito. Ainda, Sarlet et al (2021) indicam que: 

 

O direito à informação (no sentido de direito a ser informado), que inclui o direito 

de acesso à informação (a prerrogativa de poder acessar informações), não se 

confunde com a liberdade de informação (o direito de informar), embora tenha 

com ela fortes pontos de contato e corresponda a uma particular dimensão desta 

última (SARLET ET AL, 2021, p. 558).  
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 Conforme Chequer (2017), entende-se que a ideia de direito fundamental 

como direito absoluto ou ilimitado está superada — isso foi reafirmado no caso em 

análise, tendo sido reconhecida a existência de limites externos à liberdade de 

informação.  

No julgamento, o colegiado entendeu que, embora a liberdade de imprensa 

ocupe, prima facie, uma posição preferencial no ordenamento jurídico brasileiro, a 

resposta a ser dada não poderia autorizar o sacrifício da inviolabilidade do sigilo e 

da intimidade.  

Assim, permite deduzir-se ter adotado a chamada teoria externa dos limites 

aos direitos fundamentais, pela qual o intérprete percorre duas fases em seu 

raciocínio: primeiro identifica o âmbito de proteção da regra, que é amplo, para 

depois, avaliada a situação em concreto, harmonizar os bens jurídicos em conflito, 

chegando, assim, ao conteúdo definitivo do direito. Em outras palavras, conforme 

Sarlet et al (2021) a limitação do direito fundamental decorre de fatores externos a 

ele, postos implícita ou explicitamente no texto constitucional. 

 

[...] de acordo com a teoria externa, existe inicialmente um direito em si, ilimitado, 

que, mediante a imposição de eventuais restrições, se converte em um direito 

limitado. Tal construção parte do pressuposto de que existe uma distinção entre 

posição prima facie e posição definitiva, a primeira correspondendo ao direito 

antes de sua limitação, a segunda equivalente ao direito já limitado (SARLET et 

al, 2021, pp. 49-50). 

 

Ainda, 

 

Em virtude de ser pautada pela referida distinção entre posições jurídicas prima 

facie e definitivas, a teoria externa acaba sendo mais apta a propiciar a 

reconstrução argumentativa das colisões de direitos fundamentais, tendo em 

conta a necessidade da imposição de limites a tais direitos, para que possa ser 

assegurada a convivência harmônica entre seus respectivos titulares no âmbito 

da realidade social (SARLET, 2018, p. 408). 
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É bem verdade que parte expressiva da doutrina e da jurisprudência nacionais 

reconhecem a outorga de posição preferencial à liberdade de informação no direito 

brasileiro, especialmente a partir do julgamento da ADPF 130/DF. Não obstante, 

também vem sendo observado que isso não significa conceder-lhe uma preferência 

hierárquica abstrata em relação aos demais direitos e garantias constitucionais, 

senão impor ao intérprete um maior esforço argumentativo para justificar eventuais 

restrições (cf. SARLET e WEINGARTNER, 2017).  

Como Luís Roberto Barroso (2008) observa, as liberdades de informação, 

expressão e imprensa encontram limites na própria Constituição. Havendo conflito, 

na medida em que os princípios e direitos fundamentais mantêm relação de 

interdependência e complementaridade entre si, sofrendo limitações implícitas ou 

explícitas no próprio texto constitucional, a busca do intérprete deve ser pela 

harmonização.  

Parece claro, ainda, que a antinomia2 aparente entre as normas em confronto 

foi resolvida pelo método da ponderação — segundo Ávila (2006), pelo método 

hermenêutico da ponderação são atribuídos pesos a valores que apontam para 

sentidos contrários, buscando-se a realização máxima de cada um mediante a 

aplicação dos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e proibição do 

excesso —, como preconiza a doutrina de Alexy (2008), para quem, na colisão entre 

princípios, um deles terá de ceder. Tratando-se [os princípios] de mandamentos de 

otimização em face das possibilidades jurídicas e fáticas, a máxima da 

proporcionalidade em sentido estrito exige sejam sopesados.  

Chama a atenção, contudo, que o julgamento da Turma não foi unânime e, pelo 

que se extrai das várias referências a decisões anteriores, feitas pelos prolatores dos 

dois votos divergentes, não se pode afirmá-lo representativo de um entendimento 

predominante na Corte sobre o tema.  

A título de ilustração, vejam-se alguns dos votos proferidos na Reclamação 

9.428/DF, julgada em 2009 pelo Tribunal Pleno, pelos quais se constata que os 

Ministros Facchin e Celso de Mello, hoje aposentado, não estavam sozinhos no 

posicionamento contrário.  

                                                     
2 Sobre antinomias, ver: BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Maria Celeste 
C. J. Santos. 10ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 91-114. 
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Dentre os integrantes ainda em atividade, cabe destacar as posições 

externadas pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, no sentido de que 

restrições baseadas na proteção da privacidade e do sigilo de dados cobertos pelo 

segredo de justiça ofendem a autoridade do acórdão proferido na ADPF 130 e 

configuram censura prévia, e por Gilmar Mendes, que entendera que aquela ação 

tivera objeto diverso, não se podendo atribuir tal pecha a toda e qualquer intervenção 

específica. Para ele, se há uma cláusula definidora do Estado de Direito é a da 

proteção judicial efetiva, a ser outorgada conforme a situação concreta. 

Igualmente significativas são algumas decisões posteriores, como a proferida 

em 2014 pelo Ministro Luiz Fux em Medida Cautelar postulada na Rcl 18.290/RJ, que 

suspendera ordem de exclusão de notícia exposta em blog mantido por jornalista na 

internet, enfatizando que o Tribunal não tem hesitado em suspender tutelas 

preventivas ou inibitórias que representem, prima facie, embaraços à liberdade de 

imprensa. 

Em 2018, o Ministro Barroso, ao julgar requerimento feito na Rcl 18.638/CE, 

referente à proibição feita a um periódico, de publicar fatos relativos à investigação 

que corria em segredo de justiça envolvendo governador de Estado, deferiu liminar 

igualmente afirmando que o STF, na ADPF 130, proibira a censura prévia a 

publicações jornalísticas, e que ao vedar fosse divulgada reportagem sobre apuração 

de supostos crimes envolvendo agente público, a decisão reclamada aparentemente 

violara aquela orientação. Relembrou que dentre os critérios por ele defendidos, a 

serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos de 

personalidade, está a ilegalidade do meio empregado na obtenção da informação. 

Contudo, a ilicitude aventada residiria na ofensa ao sigilo de dados cometida pelo 

próprio jornalista ou alguém a mando do veículo de comunicação, concluindo que, 

praticadas por terceiro, a solução não será proibir a publicização, mas conceder ao 

ofendido direito de resposta ou reparação. 

Decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida em junho de 2020 na Recl 

41.850/RS, sobre veto à veiculação de matéria alusiva à concessão de Auxílio 

Emergencial a uma empresária, também entendeu caracterizada censura e 

aparentemente violado o acórdão da ADPF 130. Portanto, não se admitindo vedação 

prévia e genérica à liberdade de manifestação, as empresas reclamantes haveriam 
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de responder posteriormente, por injúria ou difamação porventura praticadas. 

Mais recentemente, em setembro de 2020, a Ministra Rosa Weber, nos autos 

da Recl 43.190/DF, examinando ordem de suspensão de reportagem jornalística 

sobre a postura de deputada federal em relação ao Projeto de Emenda Constitucional 

que prevê a prisão de réus condenados em segunda instância, também aludiu ao 

julgamento da ADPF 130. Sublinhou que a livre manifestação do pensamento é 

essencial ao regime democrático e, portanto, no confronto entre o direito à honra e à 

imagem de pessoas e o interesse público, este deve prevalecer, sobrepondo-se ao 

interesse individual. Para a Ministra, é desejável que agentes públicos tenham suas 

atividades escrutinadas pela imprensa e pelos cidadãos, a fim de que estes possam 

exercer seus direitos de informação, opinião e crítica. Por isso, a jurisdição não pode 

inibir a liberdade constitucional de expressão, sob pena de configurar censura. 

Confirma-se, assim, a inexistência de um pensamento unívoco da Corte como 

órgão colegiado, evidenciando-se a atualidade do tema e a necessidade de estudos 

científicos mais aprofundados, que devido às limitações deste espaço e o propósito 

deste comentário, aqui não será possível empreender. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse breve apanhado confirma que embora o STF efetivamente venha 

concedendo posição preferencial à liberdade informativa nas hipóteses de colisão 

entre esta e outros direitos fundamentais, não há como apontar, com a mesma 

segurança, uma posição consolidada em se tratando de informação sobre conteúdos 

revelados à imprensa por terceiro que os tenha obtido ilicitamente. 

Seja como for, concorda-se com a posição externada pelo Ministro Gilmar 

Mendes na Rcl 9.429/DF, acima referida, de que, aplicada a Lei de Imprensa, explícita 

ou disfarçadamente, caberá reparo à decisão. Não sendo a hipótese, em que pese o 

sobrevalor da liberdade de imprensa como direito individual e coletivo imprescindível 

ao processo democrático, impõe-se a compatibilização com os direitos 

fundamentais.  

Portanto, embora evidente que esse tipo de intervenção deva ser 

excepcionalíssima, tampouco se pode dizer que toda e qualquer tutela judicial 
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proibitiva constitui censura prévia. 

A adequada solução do conflito passa pelo exame casuístico, a ser realizado 

mediante o uso da técnica da ponderação e com aplicação dos postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 
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Resumo 
 
O presente trabalho busca analisar a primazia dos Direitos Fundamentais na 
transferência de dados telemáticos da União Europeia para os Estados Unidos. Para 
tanto, faz uso do julgado paradigma do caso Schrems vs Facebook II. O julgado 
publicado em 16 de julho de 2020 asseverou a necessidade de observância de 
Direitos Fundamentais na transferência de dados por empresas e estados, e 
cancelou o mecanismo de transferência vigente até então. Os Direitos Fundamentais 
relativos à proteção de dados são vistos por dois eixos. O primeiro trata de uma 
aproximação entre os Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, e o desfecho do 
julgamento que elevou os Direitos Fundamentais a um plano transnacional. O 
segundo eixo trata da inserção desses direitos sob a roupagem de Direitos de Defesa, 
que demandam uma atuação negativa do estado.  
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This effort has the goal of describing how fundamental rights are adopted in data 
transfers from the European Union to the US. In order to achieve this purpose the 
paper analyses the European Court of Justice’s decision concerning the Schrems vs 
Facebook II case. The decision, that was made public july 16, confirmed that 
fundamental rights must be observerd in any data transfer, and suspended the 
mecanism that regulated the transfer until that judgment. The fundamental rights 
concerning data protection are investigated using two focal points. The first concerns 
an aproximation of Human rights and Fundamental rights, and the importance of 
fundamental rights in an international setting. The second is an organizational effort 
to verify how data protection can be understood as “negative rights” (Abwehrrechte).  
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INTRODUÇÃO 

 

A extensão de um Direito à proteção de dados tem gerado diversos debates. 

Com o desenvolvimento do tema, entende-se que a discussão sobre a 

constitucionalidade deste Direito, e sua posição enquanto Direito Fundamental, está 

sedimentada.2 Destarte cabe pontuar que a proteção de dados não se resume ao 

direito à autodeterminação informativa, tampouco é limitado por um âmbito 

privatista; o direito à livre disposição dos dados (autodet. Info.) configura apenas 

uma dimensão da proteção de dados. A autodeterminação informativa pode ser 

classificada, na sua dimensão individual como (CANOTILHO, 2003, p 233): “o direito 

de cada indivíduo poder controlar e determinar o acesso e o uso de seus dados 

pessoais”. Já a dimensão coletiva elege a autodeterminação informativa, cf. SARLET 

(c), 2020 p. 190, como garantidora de uma “ordem comunicacional livre”. Isto posto, 

opta-se por tratar o tema pelo termo “proteção de dados”, já que a abertura do 

conceito tende a abarcar todos os Direitos Fundamentais que o atravessam, nas 

dimensões individuais e coletivas cf. SARLET, 2020 (c) p 185.   

Objetivamente a proteção de dados diz respeito a um tratamento adequado 

dos dados. Isto significa que devem ser observados todos os padrões de segurança 

criptográfica necessários, munidos de uma clara finalidade. A proteção de dados 

impõe a criação de mecanismos que atentam para qualquer desvio a uma finalidade 

precipuamente aceita.  

A extensão com a qual uma “sociedade de controle” (DELEUZE, 1992) pretende 

abarcar todas as experiências de nossa vivência, através do manejo de dados, nos 

conduz à reflexão sobre o papel dos Direitos fundamentais neste cenário. A 

necessidade de incidência destes direitos, torna-se ainda mais cogente no âmbito 

nas parcerias entre empresas e governos. Tal processo tem sido norteado pela 

criação do chamado “One-Way Mirror” (PASQUALE,2015), possibilitando que 

agentes governamentais ou privados saibam tudo sobre as experiências e desejos 

                                                     
2 O posicionamento inicial das questões, ainda em 2017, e o recente julgado do STF nas ADI 5527 e a 
ADPF 403, consubstanciaram a constitucionalidade do direito à proteção de dados. Também é 
necessário evocar as brilhantes contribuições realizadas por SARLET,2021 (a); (b);(c); e 
DONEDA,2021; conseguiram expor os fundamentos constitucionais deste Direito em diversos níveis.  
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dos cidadãos. Sem qualquer transparência, as instituições tornam-se ferramentas 

de uma obsessiva vigilância de cada passo (voluntário ou involuntário). 

Os Direitos Fundamentais, diante do cenário tecnológico de coleta massiva de 

dados passam a atuar como dispositivos que tentam frear uma pulsão 

mercadológica e estatal indiscriminada por monitoramento. A proteção de dados, 

apesar de se relacionar intrinsecamente com a privacidade, vai para além dela. Há 

diversas aproximações possíveis neste campo. Numa perspectiva meta-individual, 

podemos citar a dignidade da pessoa humana (SARLET, 2021 (a) p 48) e a 

regulamentação econômica (SPIECKER, 2021, p 116) como vetores que alargam a 

extensão dos direitos da personalidade na proteção de dados. Desde as primeiras 

obras de Rodotá, cf. (SABARIEGO,2020 p. 197), é possível visualizar o caráter 

emancipador concedido pela tecnologia, e sua capacidade de “melhorar os 

processos de tomada de decisão”.  

O objeto de controvérsia no caso é a violação de um Direito Fundamental à 

proteção de dados e sua extensão na transferência internacional de dados. Os 

mecanismos que possibilitam a transferência internacional, principalmente aqueles 

fundados nos acordos de cooperação transnacional, como o Privacy Shield, são 

“demasiadamente lentos e burocráticos” cf. (LEONARDI, 2020, p 304), e as empresas 

optam por utilizar mecanismos adotados por cláusulas contratuais (SCC). Este 

cenário gerou a controvérsia quanto ao nível de proteção conferido por estes 

dispositivos.  

O caso exibe contornos políticos. A transposição de fronteiras, o poder 

econômico de uma empresa como Facebook e o movimento político fundado por 

Schrems -que se materializou na NOYB (NOYB, 2021) - contribuem para este 

panorama. Esta dimensão nos ajuda a entender a importância do julgado e seu 

alcance expansivo. Ainda, o protagonismo do tema torna-se mais latente pelo ponto 

enfatizado por Max Schrems contra a Facebook inc., empresa controladora do 

Facebook Irlanda (armazenadora de dados), que concerne à ingerência de  

programas de vigilância de massa, como o PRISM(WIKIPEDIA, 2021(a)) e o 

UPSTREAM (WIKIPEDIA, 2021(b)) e sua incompatibilidade com os Direitos 

Fundamentais de cidadãos europeus .  
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O julgamento também faz parte de um processo que (DE GREGORIO,2020) 

descreveu como a virada constitucional dos Direitos Digitais. A decisão da Corte 

Europeia de Justiça privilegiou a matriz constitucional da proteção de dados ao revés 

de uma perspectiva neoliberal (puramente contratual), que privilegiaria aspectos 

voltados a manutenção da circulação de dados, ou como preceitua (ZUBOFF,2019), 

dos ativos de vigilância. 

 

2 SÍNTESE FÁTICA DO CASO C‑311/18 (Schrems vs Facebook II)  

 

A empresa Facebook coleta e armazena dados na Europa por meio da 

Facebook Irlanda. Os dados armazenados por essa subsidiária são transferidos para 

os servidores nos EUA. Até esta decisão a transferência de dados era legitimada pelo 

mecanismo das Standard Contractual Clauses (CORTE DE JUSTIÇA DA U.E, 2010), 

que foi positivado por meio da “Decisão CPT”(CORTE DE JUSTIÇA DA U.E, 2016) 

(SCC) e transversalmente por outro mecanismo, “Privacy Shield”, positivado pela 

“Decisão BPD”(CORTE DE JUSTIÇA DA UE, 2016)  

O Facebook utiliza essas ferramentas para transferir dados para fora da União 

Europeia.  As cláusulas permitem que autoridades europeias de controle de dados 

possam avaliar legalmente a proteção disponível no recebimento de dados em 

outros países, e assegurar que aspectos da vigilância não excedam o necessário 

numa sociedade democrática. O Estado que não tem legislação compatível com 

essas garantias, pode ter cessada a transferência de dados por meio da autoridade 

de proteção de dados europeia.   

A transferência de dados também se tornou possível pelo “Privacy Shield”, que 

por sua vez é um acordo de cooperação que regulamenta a transferência 

internacional de dados da U.E para os EUA. O “Privacy Shield” estabeleceu uma serie 

de princípios de cooperação e de proteção à transferência de dados após a 

substituição do modelo anterior 3 , diante de revelações do caso Snowden. A 

observância destes princípios estava submetida a poderes investigatórios e 

                                                     
3  O antigo acordo de transferência de dados- Safe Harbor- foi denunciado por Snowden por graves 
violações aos Direitos Humanos. Disponível em: https://www.dw.com/en/whistleblower-edward-
snowden-hails-safe-harbor-data-sharing-verdict/a-18765062 Acesso em: 12/05/2021  
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executivos do U.S. Federal Trade Commission, do Department of Transportation e 

diversas outras esferas da administração direta e indireta americana, que deveriam 

assegurar o cumprimento dos princípios acordados. 

Em dezembro de 2015, Max Schrems realizou uma reclamação junto ao 

Comissário de proteção de dados da Irlanda, asseverando que o nível de proteção do 

SCC, e, em emenda posterior, que o nível de proteção conferido pela legislação 

transversal do “Privacy Shield”, não eram compatíveis com os direitos positivados 

nos arts. 7, 8, 47 da Carta de Direitos Fundamentais da EU. 

Maximilian postulou que o escopo de proteção do SCC não abarcaria o 

monitoramento de dados por agências de controle penal indiscriminado como a NSA 

e o FBI. A abertura para esse monitoramento fora concedida por uma diretiva 

específica da presidência americana 4 . Assim, Max requereu que houvesse a 

suspensão ou proibição de envio de dados para a Facebook Inc. (servidores 

localizados nos EUA)  

Em 24 de maio de 2016 foi publicada uma decisão provisional pelo 

comissionário da Irlanda (autoridade nacional de dados), afirmando que a 

transferência de dados não respeitaria os artigos 7,8 e 47 da Carta de Direitos 

Fundamentais da União Europeia. O comissionário entendeu que os parâmetros do 

SCC são insuficientes pois não criam obrigação ao Estado americano.  Assim a 

questão foi referida ao Tribunal de Justiça da Irlanda (CORTE DE JUSTIÇA DA UE, 

2018). 

O tribunal de Justiça da Irlanda realizou um exame do tratamento na 

transferência de dados e da ingerência de agências de inteligência por meio de 

acordos de cooperação transnacionais, nos quais o governo americano tinha 

participado. Neste exame, o Tribunal asseverou que a transferência de dados 

pessoais nos EUA por agências de inteligência, além de ser operacionalizada pelos 

mecanismos de envio de dados (como o privacy shield), se dá sob a égide da  Section 

                                                     
4  Esta diretiva exarada pelo governo americano é  a Presidential Policy Directive 28 (PPD‑28). 
Disponível em : https://www.dhs.gov/publication/presidential-policy-directive-28-ppd-28-signals-
intelligence-activities Acesso em : 26/04/2021  
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702 of the FISA5 e pela ordem executiva E.O. 12333(EUA, 1981)  

O tribunal, em seu julgamento, referente a seção 702 do FISA, verificou que o 

dispositivo permitiria que o attorney general e o diretor de inteligência autorizassem 

a vigilância de indivíduos que não são cidadãos americanos e estão localizados fora 

dos EUA, para obter inteligência externa. No contexto do programa PRISM, os 

serviços de internet estão obrigados a fornecer a NSA todas as comunicações de 

servidores que se localizam nos EUA, e algumas também são transmitidas a CIA e o 

FBI.    

O tribunal percebeu a ausência de controle judicial da atividade da NSA, 

entendendo que esta forma de transferência de dados não se compatibiliza com os 

direitos titularizados pelos cidadãos da U.E. Assim, diante da abertura, da vagueza e 

da falta de um estatuto legal que norteie a atuação das agências de inteligência, essa 

transferência foi considerada ilegal.   

Por fim o tribunal concluiu que a demonstração da existência de dispositivos 

de proteção na U.E- nação responsável pelo envio de dados- pode justificar a 

proibição de transferência de dados, mesmo quando esse envio é 

procedimentalizado pelas cláusulas presentes no anexo I da decisão do SCC. Desta 

maneira, tem dúvidas se, por si só, os requisitos da SCC seriam suficientes para um 

nível adequado de proteção de dados. Importante destacar também que: 

 

(...)embora a ação no processo principal intentada pelo Comissário ponha em 

causa a validade apenas da Decisão CPT(SCC), essa ação foi intentada no órgão 

jurisdicional de reenvio, antes da adoção da Decisão BPD. (Privacy shield)” 

(CORTE DE JUSTIÇA DA UE, 2018. Parágrafo 151)  

 

Por esse motivo, quando a controvérsia foi levada à corte de justiça europeia, 

o órgão adotou a posição de valorar as questões suscitadas frente ao “Privacy 

Shield” além do SCC. Nessas circunstâncias o Tribunal de Justiça da Irlanda decidiu 

repassar diversas questões a  Corte  de  Justiça  Europeia, no  entanto  neste  estudo 

                                                     
5 Uma descrição sobre as formas de coleta de dados de inteligência por meio de agências americanas 
pode ser encontrada em: https://www.intelligence.gov/assets/documents/.pdf  Acesso em 
20/04/2021. 
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destacam-se as subscritas:   

1) Qual é a abertura de atuação da comissão que decide pelo envio ou 

suspensão de dados? 

2) Diante da decisão do Tribunal de Justiça, a transferência de dados a outros 

países fora da união europeia, via SCC (e “Privacy Shield”), violaria os artigos 7, 8 e 

47 da Carta de Direitos Fundamentais?  

O tribunal afirmou que a decisão de suspensão ou manutenção de envio de 

dados, competência da comissão de proteção de dados, exige um exame minucioso. 

Trata-se de verificar se a legislação do país terceiro assegura efetivamente, por meio 

de sua legislação interna ou compromissos internacionais, um nível de proteção 

equivalente ao garantido pela legislação da União Europeia. O tribunal destacou 

especificamente os preceitos do art. 45 nº 3(Corte de Justiça da U.E, 2018. Parágrafo 

162) da GDPR sob uma interpretação constitucional dos artigos 7,8 e 47 da Carta de 

Direitos Fundamentais.     

No exame dos questionamentos o tribunal reafirmou a validade do SCC, mas 

sob condições especificas de garantia de Direitos Fundamentais. Entendeu que a 

transferência por meio da SCC só é válida caso não haja conflito entre as Leis de 

ambos os países e seja assegurado um nível mínimo de proteção:  

 

“Decisão CPT prevê mecanismos efetivos que permitem, na prática, assegurar 

que a transferência de dados pessoais para um país terceiro com base nas 

cláusulas‑tipo de proteção de dados que figuram no anexo desta decisão seja 

suspensa ou proibida quando o destinatário da transferência não respeite as 

referidas cláusulas ou esteja impossibilitado de as respeitar.” (CORTE DE 

JUSTIÇA DA UE, 2018. Parágrafo 148)  

 

Quanto ao segundo questionamento, o tribunal entendeu que as cláusulas 

protetivas do anexo da decisão BPD, que instituiu o “Privacy Shield”, estariam em 

descompasso com os Direitos Fundamentais positivados nos artigos 7,8 e 47 da 

Carta Europeia de Direitos Fundamentais. O tribunal afirmou que a abertura conferida 

às autoridades de inteligência americanas pela seção 702 da fisa, E.O. 12333 e o 

PPD-28 no tocante a transferência de dados: “não assegura um nível de proteção 
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substancialmente equivalente ao garantido no artigo 47(Corte de Justiça da U.E, 

2018. Parágrafo 191)”. Especificamente, aponta-se que o ombudsperson referido no 

“Privacy Shield como o responsável pela proteção de dados nos EUA, é incompatível 

com artigo 47 da Carta Europeia de Direitos Fundamentais (CORTE DE JUSTIÇA DA 

U.E, 2018. Parágrafo 150).  Desta maneira, os EUA não estariam aptos a assegurar a 

efetivação dos Direitos Fundamentais positivados nos artigos 7 e 8.   

Importante afirmar que a decisão foi fundamentada em diversos princípios, 

que agiram como meta-regras de interpretação dos Direitos Fundamentais e 

estavam presentes em instrumentos como a GPDR e o Tratado da União Europeia. 

Dentre os suscitados explicitamente destacam-se: Princípio da necessidade; 

Princípio geral das transferências; e o princípio da proporcionalidade. (CORTE DE 

JUSTIÇA DA UE, 2018. Parágrafos 76, 92 e 194 respectivamente) 

A corte de Justiça Europeia afirmou que o “Privacy Shield” não conferia a 

proteção adequada com base na inobservância de Direitos Fundamentais 

formalmente encontrados na Carta de Direitos Fundamentais e materialmente 

presentes na GDPR, suspendendo o mecanismo.  

 

3 A PROTEÇÃO DE DADOS E A DISTINÇÃO ENTRE DIREITOS HUMANOS E DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

  

A proteção de dados pessoais tem início em 1970, cf. SARLET, 2021 (a), em 

legislação infra-constitucional alemã. A referida Lei do censo alemão previa que 

cada cidadão deveria responder a 160 perguntas, que seriam posteriormente 

digitalizadas. Houve um debate quanto a opacidade da coleta desses dados, o que 

deu origem, cf. DONEDA, 2006, p. 194 ao: 

 

“(...)processo que provocou a sentença da Corte Constitucional, suspendendo 

provisoriamente o censo e declarando que a lei que o instituía era 

inconstitucional em relação aos artigos 1.1 e 2.1 da Lei Fundamental, exatamente 

a base sobre a qual se estrutura o direito geral da personalidade – allgemeines 

Persönlichkeitsrecht ”  
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 As raízes da proteção de dados, cf. DONEDA, 2021, são percebidas numa 

tradição referente aos Direitos da personalidade, voltados num primeiro momento ao 

Direito à privacidade. Mais tarde há a introdução, operada por Rodotá cf. DONEDA, 

2021, de uma dimensão da privacidade que não se resume a mera proteção do 

sujeito.  Mas o que nos interessa perceber, num primeiro nível, é como a proteção de 

Dados pode ser entendida numa tensão entre Direitos Humanos e Direitos 

Fundamentais 

A evolução pontual do corpo legislativo que merece destaque está contida na 

inserção do Direito à proteção de dados na Carta de Direitos Fundamentais da União 

Europeia (PARLAMENTO EUROPEU, 2020). É importante pontuar, cf. SARLET, 2015 

(b), que embora tal direito tenha autonomia, sempre irá se conectar com os outros de 

matriz Constitucional, e com os Direitos Humanos positivados em tratados 

internacionais. Diante da abertura tecnológica e por consequência, global, há uma 

influência recíproca de distintas ordem jurídicas que povoam o cenário cibernético  

A Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia é a Constituição europeia 

em sentido material cf. (SARLET, 2015 (b)). A internacionalidade da carta de Direitos 

Fundamentais, tendo em vista sua transnacionalidade, e a internacionalidade no 

envio de dados, permitem que se visualize o direito à proteção de dados pessoais 

como figura presente nos Direitos Humanos e nos Direitos Fundamentais. Para este 

estudo, tal composição é de extrema valia, visto que não é verificável um 

afastamento permanente entre os dois campos, o que aponta para uma complexa 

inter-relação de mudança.  

Há de se evocar uma opção metodológica por entender a divisão entre Direitos 

Humanos e Direitos Fundamentais como um campo em permanente tensão. Um 

Direito pode estar positivado nestas duas esferas, assumindo ao mesmo tempo a 

característica de Direito Fundamental e Direito Humano. Ainda nesta linha, a lição de 

SARLET, 2015 (b) p. 44 é valiosa: “o direito a proteção de dados pessoais é 

simultaneamente um Direito Humano e um Direito Fundamental”. Ao mesmo tempo 

que os caminhos entre Direitos Fundamentais e Direitos Humanos parecem se 

cruzar, deparamo-nos com duas bifurcações. A primeira diz respeito às fontes 

jurídicas de onde retiram validade. A segunda trata das instituições que garantem 
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sua aplicação e de maneira reflexa à possibilidade factual de sanção em caso de 

descumprimento.  

Tratemos primeiro das fontes jurídicas. A proposição da potencialidade dos 

Direitos Fundamentais vai para além de seu amparo na constituição formal e 

material, que os diferenciaria dos Direitos Humanos. Estes Direitos encontram sua 

força não só na hierarquia constitucional, mas na posição privilegiada conferida por 

operadores jurídicos que conseguem materializar estes Direitos por princípios e 

regras de interpretação, dando a eles uma posição privilegiada na própria 

constituição. Neste sentido, SARLET (d),2015:   

 

Numa outra formulação: entre um direito fundamental e outra simples norma 

constitucional (a despeito da terem em comum a hierarquia superior da 

constituição e o fato de serem todas parâmetro para o controle de 

constitucionalidade) situa-se um conjunto, maior ou menor, de princípios e 

regras que asseguram aos direitos fundamentais um status, representado por 

um regime jurídico, diferenciado. 

 

A corte, em sua interpretação, norteou o regime da proteção de dados pelas 

garantias derivadas de uma interpretação extensiva dos Direitos fundamentais, 

entendendo-os em um patamar diferenciado. E, ao fazê-lo, permitiu que a 

transferência internacional de dados pudesse ser entendida como um campo de 

cogente aplicação de Direitos Fundamentais como barreira à atuação de empresas 

e agências de inteligência.  

BJKAR,2019 p. 868 também corrobora com a importância singular dos 

Direitos Fundamentais. Ao realizar uma distinção entre a essência e 

proporcionalidade que se encontra no artigo 52 (1) da Carta, afirma que a essência 

já funciona como conceito jurídico norteador na jurisprudência da Corte Europeia. A 

essência, a dimensão da substancia primeira dos Direitos Fundamentais, e a 

independência desse conceito, também foi afirmada em diversos casos no tocante 

ao tratamento de dados, até no primeiro caso Schrems. Em ambos os casos de 

Schrems o direito a proteção efetiva judicial, presente no artigo 47, foi atingido em 

sua essência, pois apesar de existirem mecanismos de controle no plano teórico, na 
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prática esses controles afetavam a essência dessa proteção, evidenciando seu 

caráter deficiente.  

A questão da essência dos Direitos Fundamentais surge no decorrer do 

julgado (Corte de Justiça da União Europeia, 2018. Parágrafos 68 e 174) como um limite a 

ser respeitado na transferência de dados internacionais. Tratou-se de uma proteção 

de cunho alargado, já que a essência de um Direito fundamental, também se 

constituiu como uma dimensão protetiva além do direito per-se. Ainda, indo na linha 

de BJKAR, o tribunal também concentrou sua argumentação na primeira parte do 

artigo 52 para validar a força da essência destes Direitos como algo que transcende 

o próprio Direito. 

No tocante a diferenciação entre as instituições que garantem a aplicação dos 

Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, já que os dados tem localização em 

determinado Estado, destaca-se que o debate foi travado em termos de Direitos 

Fundamentais.  A instituição ao qual o caso foi levado teve importância determinante 

na rápida aplicação das medidas ali postuladas, e demarca outra tensão entre 

Direitos Humanos e Fundamentais.  O debate foi de competência do CJE (Corte de 

Justiça da União Europeia) e não do Tribunal Europeu de Direitos Humanos 6 , 

corroborando a afirmação de (DE GREGORIO,2020) sobre a constitucionalização dos 

Direitos digitais e, afirmando no plano concreto, uma opção do peticionante por tratar 

o caso no plano dos Direitos Fundamentais.  

 Percebe-se que a pergunta levada ao juízo pelos tribunais inferiores é 

centrada na legislação constitucional, ou seja, em Direitos Fundamentais. Estes 

direitos, como asseverou a corte, são formalmente garantidos pela Carta de Direitos 

Fundamentais e materialmente garantidos pela GDPR (legislação europeia atinente 

aos dados) e, são passíveis de aplicação na transferência internacional de dados da 

U.E para os EUA. A decisão fundamentada em legislação interna acaba (re)afirmando 

a projeção dos Direitos Fundamentais no plano internacional quando se discute 

tratamento de dados.  

                                                     
6 Essa distinção é de suma importância pois são tribunais de competência distinta. Para melhor 
visualizar tal distinção faz-se indispensável a leitura da referência subscrita:  Disponível em: 
https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-pt.do Acesso em: 12/05/2021 
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O âmago da controvérsia encarado pela jurisprudência, toca na transferência 

internacional de dados e os direitos a ela atrelados. O tribunal entendeu que são 

aplicáveis à transferência os Direitos Fundamentais, concluindo que o mecanismo 

de transmissão até então vigente, não garantira proteção suficiente. Diante desta 

jurisprudência os Direitos Fundamentais são alçados a um plano de proteção 

internacional, que seria típico dos Direitos Humanos, contribuindo para tensão entre 

Direitos Fundamentais e Direitos Humanos.  

 

4 DIREITO FUNDAMENTAL DE DEFESA E PROTEÇÃO DE DADOS  

 

Os direitos explicitados como pedra de toque na análise do caso em concreto 

são os artigos 7,8, e 47 da Carta dos Direitos Fundamentais da U.E. Nestes 

dispositivos estão contidos explicitamente o Direito Fundamental à privacidade 

(Respeito pela vida privada e familiar), à autodeterminação informativa e outras 

dimensões coletivas como a dignidade da pessoa humana (Proteção de dados 

pessoais) e a inafastabilidade de jurisdição e imparcialidade (Direito à ação e a um 

tribunal imparcial).  

As decisões que trabalham o tema, como a agora comentada, passam a tratar 

não da harmonização do mercado interno por meio de regulamentos ou diretivas de 

proteção aos dados voltadas para o indivíduo, mas, em seu núcleo, da efetivação 

concreta de Direitos Fundamentais num plano coletivo, conforme SPIECKER,2020 p 

115. Nesta toada, pode-se concluir que a privacidade e a proteção de dados se 

retroalimentam, e, numa interpretação extensiva, a opção da aplicação de um destes 

Direitos deve levar em conta aquele que confere um maior âmbito de proteção.  

Desta maneira, quando valoramos o nível de proteção conferido por Direitos 

Fundamentais, e por consequência, a função que eles exercem no campo positivo, os 

Direitos Fundamentais concernentes aos dados passam a ser entendidos como 

bloco de Direitos Fundamentais de defesa. 

Como afirma Konrad Hesse (1999, p 131 apud SARLET, 2019 (b) pos. 4032), os 

Direitos Fundamentais como direitos de defesa surgem como freio ao abuso de 

poder. A confirmação desses Direitos no caso de Schrems indica não só uma pulsão 

de limitação ao poder estatal, mas à uma limitação do poder do mercado diante da 
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horizontalidade da aplicação dos Direitos Fundamentais em relações privadas e da 

crescente lacuna legal derivada de avanços tecnológicos.  

Conforme leciona (SARLET, 2019 (b) pos 4045), os Direitos de defesa impõem 

uma obrigação negativa ao poder público, de respeito a determinados interesses 

individuais, e na delimitação expressa de hipóteses onde esse direito pode vir a ser 

fragilizado. Ao mesmo tempo que os Direitos Fundamentais de defesa se constituem 

num plano jurídico objetivo cf. (CANOTILHO, 2003 p 552), impondo limites a atividade 

do estado, também atuam num plano jurídico subjetivo. Este plano trata da abertura 

para poder exercer livremente Direitos Fundamentais e de exigir a abstenção de 

atuação do poder público em determinados casos. Como por exemplo, a abstenção 

de coleta indiscriminada de dados sensíveis.  

Os Direitos Fundamentais no caso são entendidos como uma barreira para a 

transferência de dados no modelo “Privacy Shield”, visto que diante da atuação de 

agências de inteligência americanas, não se poderia garantir uma abstenção do 

Estado no cuidado com esses dados. Assim, a corte, ao estabelecer a invalidade de 

determinada forma de transferência, confirma estes Direitos Fundamentais como 

defesa frente a formas de um poder econômico transnacional e à ingerência estatal 

estrangeira indiscriminada.  

Diante do cancelamento do mecanismo do “Privacy Shield” percebe-se que os 

limites contratuais estabelecidos pelo mercado não foram suficientemente 

adequados para garantir a incidência de Direitos Fundamentais, e, por isso, o que se 

extrai dessa decisão é a confirmação no plano jurisprudencial desses direitos como 

Direitos de Defesa. É possível visualizar a incompatibilidade de determinadas 

finalidades (como a segurança nacional ilimitada) frente a esses direitos.  

A proteção da família, a imparcialidade, a intimidade, a privacidade, e a 

proteção de dados, vistos pela lente dos Direitos Fundamentais defesa, atuam como 

limite não só à ingerência de agências de inteligência americana ou ao poder 

econômico de determinada empresa no plano individual, mas como pressupostos 

coletivos a serem observados para uma transferência adequada e manutenção de 

um Estado Democrático de Direito. A proteção de dados ancorada na dignidade da 

pessoa humana como direito de defesa, incorporando as lições de SARLET, 2021(c) 
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p 190, atua como pressuposto a ser observado para manutenção de uma “ordem 

comunicacional livre”. 

 

CONCLUSÃO 

  

A decisão proferida pela corte europeia de justiça atua por dois eixos. No 

primeiro, alça a proteção de dados conferida por Direitos Fundamentais a um plano 

internacional. Há um movimento de afastamento e aproximação no que concerne a 

relação entre os Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, a tensão é verificável no 

julgado pois um Direito Fundamental, ao incidir no plano internacional, atua em 

espaço tipicamente reservado aos Direitos Humanos.  

Ademais percebe-se uma predileção das cortes europeias por colocar a 

questão em termos de Direitos Fundamentais ao revés de Direitos Humanos, tendo 

em vista que a aplicabilidade de sanções fundamentadas pela legislação interna tem 

maior possibilidade de efetivação. O julgado também leva conta a posição de 

destaque da essência dos Direitos Fundamentais no próprio plano constitucional. No 

caso discutido, a validade do “Privacy shield” foi questionada pelo desrespeito a 

Direitos Fundamentais e não aos Direitos Humanos. O cancelamento foi efetivado na 

data de publicação da decisão por meio de mecanismos internos que dizem respeito 

ao controle de constitucionalidade e não ao controle de convencionalidade. Ao situar 

a questão no plano dos Direitos Fundamentais há a desnecessidade de anuência de 

Estados estrangeiros, visto que não estão sendo discutidos Direitos Humanos 

pactuados entre dois Estados. Como consequência a efetivação da ordem judicial 

tende a ser mais rápida.   

No segundo plano temos o estabelecimento destes Direitos Fundamentais 

como Direitos de Defesa. Esses direitos assumem a forma de Direitos de Defesa pois 

garantem que haja uma abstenção do Estado, no plano individual, em relação a 

privacidade dos dados transferidos. Os Direitos Fundamentais de defesa, atuam 

também em um plano coletivo, pois garantem não só uma limitação ao poder do 

Estado, mas ao poder do mercado diante da horizontalidade da aplicação dos 

Direitos Fundamentais em relações privadas.  Ainda, atuam como norte protetivo que 

ajuda a suprir a crescente lacuna legal que advém de novas tecnologias.   
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O efeito desse julgado é o estabelecimento de parâmetros constitucionais 

específicos de validade frente a transferência de dados fundados nos artigos 7,8 e 

47 da Carta. É preciso ainda afirmar que a decisão não causou um caos no espaço 

de transferência de dados, não houve a cessação de todas as transferências de 

dados da União Europeia para os Estados Unidos. Tal decisão não criou uma lacuna 

legal para transferência de dados, mas retirou os EUA, e suas agências de 

inteligência, de uma posição excessivamente lesiva quanto a ingerência no controle 

informacional. Ao fazê-lo, reafirmou a potência dos Direitos Fundamentais numa 

sociedade de controle.  
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RESUMO 
 
O direito à autodeterminação informativa, de origem alemã, é verdadeiramente uma 
construção jurisprudencial, porque além de ter sido cunhado pelo 
Bundesverfassungsgericht, seus desdobramentos também são forjados nas 
decisões do Tribunal Constitucional Federal Alemão ao longo dos anos. A relevância 
da Volkszählungsurteil é indiscutível e a decisão, embora datada de 1983, permanece 
atual. Ocorre que, se o direito à autodeterminação informativa foi moldado no Caso 
do Censo, o BVerfG, em decisões posteriores, lapidou e reconheceu novas facetas e 
aplicações para esse direito, que é entwicklungsoffen, ou seja, aberto para se 
desenvolver e se desdobrar, de forma a alcançar uma proteção integral contra os 
riscos modernos. Assim, embora tenha sido tradicionalmente constituído na sua 
dimensão subjetiva, como um Abwehrrecht, hoje o Tribunal também reconhece a sua 
dimensão objetiva, declarando que o direito cria para o Estado um dever de proteção 
(Schutzpflicht), bem como que ele tem uma eficácia horizontal, podendo ser aplicado 
entre particulares, especialmente entre consumidores e grandes empresas de 
tecnologia. 
Palavras-chave: Autodeterminação informativa. Dimensão subjetiva e objetiva. 
Dever de proteção. Eficácia entre particulares. 
 
ABSTRACT 
 
he right to informational self-determination, which originated in Germany, is truly a 
jurisprudential construction, because besides having been created by the 
Bundesverfassungsgericht, its ramifications are also forged in the decisions of the 
German Federal Constitutional Court over the years. The relevance of 
Volkszählungsurteil is indisputable and the decision, although dating from 1983, 

                                                     
1 Mestranda em Direito, vinculada ao Centro de Estudos Europeus e Alemães, na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, orientada pela Profa. Dra. Ms. Lisiane Feiten Wingert Ody. Graduada em Direito 
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2017). anitadacunha@hotmail.com. 
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remains current. However, while the right to informational self-determination was 
shaped in the Census Case, the BVerfG, in subsequent decisions, has polished and 
recognized new facets and applications for this right, which is entwicklungsoffen, i.e., 
open to develop and unfold in order to provide comprehensive protection against 
modern risks. Thus, although it has traditionally been constituted in its subjective 
dimension, as an Abwehrrecht, today the Court also recognizes its objective 
dimension, stating that the right creates a duty of protection for the State 
(Schutzpflicht), as well as that it has a horizontal efficacy, being applicable between 
private parties, especially between consumers and large technology companies. 
Key-words: Informational self-determination. Subjective and objective dimension. 
Protection duty. Efficacy between private parties.  

 

 

O direito à autodeterminação informativa é uma construção jurisprudencial do 

BVerfG que nasce como desdobramento do Direito Geral de Personalidade (DGP), 

que, por sua vez, também é uma construção jurisprudencial do Tribunal 

Constitucional Federal alemão,2 a partir da interpretação conjunta do Art. 2, Abs. 1 e 

do Art. 1, Abs. 1 da Lei Fundamental.3 

O DGP é um direito fundamental de conceito aberto que visa proteger a 

personalidade como um todo, inclusive perante novos perigos, de forma que seus 

contornos vêm sendo desenhados pelo BVerfG ao longo dos anos. Essa 

maleabilidade existe justamente pela leitura conjunta do artigo 2, alínea 1, que trata 

do livre desenvolvimento da personalidade (um direito de liberdade de ação) e do 

artigo 1, alínea 1, que prevê a dignidade humana, e atua como diretriz interpretativa, 

permitindo a abertura do conceito, uma vez que a dignidade humana nunca poderá 

ficar desprotegida. (LANG, 2020, p. 33). 

Como explica Laura Schertel Mendes, foi com a consolidação do DGP que o 

BVerfG preparou o caminho para futuros desdobramentos, de forma que, diante do 

surgimento de novos conflitos, e havendo a necessidade de inovar para atender à 

proteção plena da personalidade, “o caráter abstrato do direito da personalidade 

                                                     
2 O Direito Geral de Personalidade já havia sido reconhecido, no âmbito civil, pelo Tribunal de Justiça 
Federal da Alemanha, o Bundesgerichtshof. Essas decisões de direito privado inspiraram o 
reconhecimento do Direito Geral de Personalidade como direito fundamental pelo BVerfG. (EPPING, 
2019, p. 318) 
3 “Artigo 2 (1) Todos têm o direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, desde que não 
violem os direitos de outros e não atentem contra a ordem constitucional ou a lei moral. 
Artigo 1 (1) A dignidade da pessoa humana é inatingível. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo 
o poder público.”. 
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geral possibilita aplicar novas formas, a fim de garantir proteção suficiente para o 

indivíduo”. (MENDES, 2020, p. 10). Hoffmann-Riem esclarece que esses 

desdobramentos não são considerados “novos” direitos fundamentais, não são 

direitos “livremente inventados pelo tribunal”. São, na verdade, concretizações e 

desenvolvimentos de uma garantia que já existe, amparada nos arts. 1º e 2º da Lei 

Fundamental, e apenas precisa ser declarada. (HOFFMANN-RIEM, 2020). 

O caminho para a construção do direito à autodeterminação informativa, 

portanto, inicia na dignidade humana, passando pela personalidade, até consolidá-lo 

como direito autônomo. Esse raciocínio está expresso na Volkszählungsurteil: 

 

[...] no centro da ordem constitucional estão o valor e a dignidade da pessoa, que, 

através da livre autodeterminação, atua como membro de uma sociedade livre. 

A proteção à dignidade humana também serve ao direito geral de personalidade 

[...], que se torna ainda mais significante diante da evolução moderna e os perigos 

que ela traz à personalidade humana. 

As concretizações feitas pela jurisprudência até o momento não descrevem 

exaustivamente o conteúdo do direito de personalidade. Ele integra também o 

direito decorrente dessa ideia de autodeterminação, de o indivíduo poder decidir, 

quando e dentro de quais limites os seus dados pessoais são divulgados. 

(DEUTSCHLAND, 1983, §144)4 

 

O BVerfG entende que esse direito necessita de proteção especial diante das 

tecnologias de processamento automático de dados, uma vez que os dados pessoais 

podem ser armazenados ilimitadamente e acessados a qualquer momento 

virtualmente. Assim, o foco desse direito não é o dado em si (que pode se situar em 

qualquer uma das três esferas), mas o processamento desse dado, de forma que não 

se pode falar em dado insignificante Ainda, com a integração dos sistemas, 

                                                     
4 Tradução nossa. No original: „Im Mittelpunkt der grundgesetzlichen Ordnung stehen Wert und Würde 
der Person, die in freier Selbstbestimmung als Glied einer freien Gesellschaft wirkt. Ihrem Schutz dient 
- neben speziellen Freiheitsverbürgungen - das […] gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht, 
das gerade auch im Blick auf moderne Entwicklungen und die mit ihnen verbundenen neuen 
Gefährdungen der menschlichen Persönlichkeit Bedeutung gewinnen kann […]. Die bisherigen 
Konkretisierungen durch die Rechtsprechung umschreiben den Inhalt des Persönlichkeitsrechts nicht 
abschließend. Es umfasst […] auch die aus dem Gedanken der Selbstbestimmung folgende Befugnis 
des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche 
Lebenssachverhalte offenbart werden […].“ 
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informações aparentemente insignificantes podem ser cruzadas a fim de montar 

uma “imagem da personalidade” (Persönlichkeitsbild), sobre a qual a pessoa afetada 

não teria qualquer controle, sem ter ciência do que se sabe sobre ela. 

(DEUTSCHLAND, 1983, §145). 

O foco desse direito não é o dado em si (que pode se situar em qualquer uma 

das três esferas), mas o processamento desse dado, de forma que não se pode falar 

em dado insignificante. (DEUTSCHLAND, 1983, §150). 5  Nesse contexto, a 

autodeterminação informacional pressupõe que a pessoa tenha a liberdade não só 

de decidir sobre a divulgação de seus dados, mas também de conduzir sua vida de 

acordo com essas decisões, sob pena de sofrer um efeito de intimidação que implica 

na percepção de liberdade do indivíduo (“nachhaltigen Einschüchterungseffekt auf 

die Freiheitswahrnehmung”). (EPPING, 2019, p. 323). 

Fica evidente a importância social e democrática desse direito, eis que tutela 

a participação da pessoa como membro de uma sociedade. Não só está intimamente 

relacionado com a “representação pública da pessoa” (Darstellung der Person in der 

Öffentlichkeit), um dos elementos da personalidade tutelados pelo DGP (EPPING, 

2019, p. 322-323), como também protege o desenvolvimento da personalidade em si, 

pois a autodeterminação informacional mostra-se essencial para que a pessoa 

possa agir livre de pressões: 

 

Quem teme que desvios de comportamento possam ser registrados o tempo todo 

e que essas informações são armazenadas, utilizadas ou divulgadas a terceiros, 

vai tentar evitar demonstrar este comportamento.[...] Isso não somente restringe 

as possibilidades de desenvolvimento pessoal do indivíduo, como também 

prejudica o bem comum, pois a autodeterminação é um requisito elementar para 

o funcionamento de uma sociedade democrática livre fundada na liberdade de 

agir e participar dos seus membros.6 (DEUTSCHLAND, 1983, §143). 

                                                     
5 Tradução nossa. No original: „Dabei kann nicht allein auf die Art der Angaben abgestellt werden. 
Entscheidend sind ihre Nutzbarkeit und Verwendungsmöglichkeit. Diese hängen einerseits von dem 
Zweck, dem die Erhebung dient, und andererseits von den der Informationstechnologie eigenen 
Verarbeitungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten ab. Dadurch kann ein für sich gesehen belangloses 
Datum einen neuen Stellenwert bekommen; insoweit gibt es unter den Bedingungen der 
automatischen Datenverarbeitung kein "belangloses" Datum mehr.“ 
6 §Tradução nossa. No original: “Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert 
und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, 
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Assim, entendeu o BVerfG que o controle sobre seus dados e suas informações 

é um requisito para que a pessoa possa viver uma existência livre e autodeterminada. 

(ROUVROY; POULLET, 2009, p. 51). Esse controle, contudo, não é absoluto e não 

permite o isolamento da pessoa: não se trata de proteção contra a comunicação, mas 

de proteção na comunicação (GUSY, 2000, p. 59), uma vez que o desenvolvimento do 

indivíduo e da sua personalidade ocorre em sociedade, cuja base é a comunicação. 

O controle também não se limita ao consentimento: como ressalta Albers (2014, p. 

219), o núcleo da autodeterminação informativa não é o consentimento em si, mas a 

necessidade de uma base legal constitucional para o processamento de dados. É 

possível, diante disso, a restrição do direito à autodeterminação informacional 

quando for necessário para o bem comum: 

 

Esse direito à “autodeterminação sobre a informação” não é garantido 

ilimitadamente. O indivíduo não tem um direito no sentido de um domínio 

absoluto, ilimitado, sobre “seus” dados; ele é muito mais uma personalidade em 

desenvolvimento, dependente da comunicação dentro da comunidade social. A 

informação, mesmo quando ela é relativa à pessoa, representa um recorte da 

realidade social que não pode ser associado exclusivamente ao indivíduo 

atingido. [...] Por isso, em princípio, o indivíduo deve aceitar limitações a seu 

direito à autodeterminação informativa em favor do interesse geral 

predominante. (DEUTSCHLAND, 1983, §148).7 

 

                                                     
nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, daß etwa die Teilnahme an einer 
Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird und daß ihm dadurch Risiken 
entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte (Art. 
8, 9 GG) verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen 
beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare 
Funktionsbedingung eines auf Handlungs- und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten 
freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist.“. 
7   Tradução nossa. No original: “Dieses Recht auf "informationelle Selbstbestimmung" ist nicht 
schrankenlos gewährleistet. Der Einzelne hat nicht ein Recht im Sinne einer absoluten, 
uneinschränkbaren Herrschaft über "seine" Daten; er ist vielmehr eine sich innerhalb der sozialen 
Gemeinschaft entfaltende, auf Kommunikation angewiesene Persönlichkeit. Information, auch soweit 
sie personenbezogen ist, stellt ein Abbild sozialer Realität dar, das nicht ausschließlich dem 
Betroffenen allein zugeordnet werden kann. […] Grundsätzlich muß daher der Einzelne 
Einschränkungen seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung im überwiegenden 
Allgemeininteresse hinnehmen.“. 
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As restrições e limitações ao direito à autodeterminação informativa precisam 

(1) ter fundamento legal – que deve ser claro, preciso, vinculado à uma finalidade 

expressa e com medidas para proteção da intimidade – e (2) observar estritamente 

o princípio da proporcionalidade. (FRANZIUS, 2015, p. 260; DEUTSCHLAND, 1983, 

§149). Como mencionado acima, nessa análise, mais relevante do que analisar o tipo 

de dado ou qual em esfera da personalidade ele se encaixa, é verificar os possíveis 

usos desses dados e das informações geradas após seu processamento. 

Todo processamento de dados atinge em alguma medida o direito à 

autodeterminação informacional, especialmente quando compulsório, como é o caso 

da Lei do Censo, que previa a obrigatoriedade de participação. Entretanto, o BVerfG 

(DEUTSCHLAND, 1983, §163) entendeu que as limitações impostas pela Lei do Censo 

ao direito à autodeterminação informativa eram constitucionais, porque respeitavam 

os requisitos de legalidade e proporcionalidade acima mencionados. 8  O Tribunal 

declarou inconstitucional apenas a possibilidade de compartilhamento de dados não 

anonimizados com órgãos públicos. 

Tendo em vista que o caso em análise tratava de uma coleta de dados 

compulsória e realizada pelo Estado, não houve espaço na decisão para que se 

discutissem os deveres de proteção e a eficácia horizontal do direito à 

autodeterminação informativa. Assim, tradicionalmente, esse direito é visto na sua 

dimensão subjetiva, como um Abwehrrecht (direito de defesa contra o Estado). 

Entretanto, julgados mais recentes do BVerfG vêm identificando como se dá a 

dimensão objetiva do direito e sua eficácia entre particulares, especialmente entre 

consumidores e grandes empresas de tecnologia. 

A dimensão objetiva do direito impõe ao Estado um dever de proteção 

(Schutzpflicht), ou, nas palavras de Sarlet, o dever de “zelar, inclusive 

preventivamente, pela proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos não 

somente contra os poderes públicos, mas também contra agressões provindas de 

                                                     
8 “Se as exigências supra discutidas forem levadas em consideração de forma eficaz, segundo o 
estágio atual do reconhecimento científico e da experiência empírica, o levantamento de dados para 
fins exclusivamente estatísticos não será problemática do ponto de vista constitucional.”. Tradução 
nossa. No original: „Wird den erörterten Anforderungen in wirksamer Weise Rechnung getragen, ist die 
Erhebung von Daten zu ausschließlich statistischen Zwecken nach dem derzeitigen Erkenntnis- und 
Erfahrungsstand verfassungsrechtlich unbedenklich.“. (DEUTSCHLAND, 1983, §163). 
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particulares e até mesmo de outros Estados”. (SARLET, 2018). Para Hoffmann-Riem 

(2020, p. 65), esse dever recai sobre todos os detentores do Poder Público no âmbito 

de suas responsabilidades, bem como sobre o legislador, que pode e deve criar 

disposições (autorizações, proibições, procedimentos, normas penais) para a 

proteção dos direitos fundamentais, inclusive ente particulares. Nesse aspecto, é 

obrigação do Estado criar condições para que as pessoas consigam efetivamente 

exercitar seu direito à autodeterminação informativa. Isso foi reconhecido em 2006 

pelo BVerfG:  

 

O direito geral de personalidade garante que no sistema jurídico, se necessário, 

sejam criadas e mantidas condições para que o indivíduo possa participar dos 

processos de comunicação de forma autodeterminada e assim desenvolver sua 

personalidade. A autoproteção informativa deve ser realmente possível e 

razoável para o indivíduo. Se este não for o caso, há responsabilidade estatal de 

garantir as condições de participação autodeterminada na comunicação. Nesse 

caso, não pode ser negada proteção estatal ao interessado com base apenas em 

uma aparente voluntariedade da exposição de certas informações. O dever de 

proteção que decorre do direito geral de personalidade exige que as autoridades 

estatais competentes forneçam os requisitos legais para uma autoproteção 

informativa eficaz.”. (DEUTSCHLAND, 2006, §33).9 

 

Essa decisão versava sobre a possibilidade de um contrato de seguros prever 

uma dispensa de confidencialidade como condição para a contratação. No caso 

concreto, para acionar o seguro de invalidez contratado, seria necessário enviar um 

formulário autorizando que a seguradora acessasse todos os prontuários médicos 

do cliente. A consumidora não deu tal autorização, mas se prontificou a entregar 

                                                     
9   Tradução nossa. No original: “Das allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährleistet, dass in der 
Rechtsordnung gegebenenfalls die Bedingungen geschaffen und erhalten werden, unter denen der 
Einzelne selbstbestimmt an Kommunikationsprozessen teilnehmen und so seine Persönlichkeit 
entfalten kann. Dazu muss dem Einzelnen ein informationeller Selbstschutz auch tatsächlich möglich 
und zumutbar sein. Ist das nicht der Fall, besteht eine staatliche Verantwortung, die Voraussetzungen 
selbstbestimmter Kommunikationsteilhabe zu gewährleisten. In einem solchen Fall kann dem 
Betroffenen staatlicher Schutz nicht unter Berufung auf eine nur scheinbare Freiwilligkeit der 
Preisgabe bestimmter Informationen versagt werden. Die aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht 
folgende Schutzpflicht gebietet den zuständigen staatlichen Stellen vielmehr, die rechtlichen 
Voraussetzungen eines wirkungsvollen informationellen Selbstschutzes bereitzustellen.“ 
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todos os documentos médicos que fossem necessários. Contudo, pela negativa da 

consumidora em dar a autorização, a seguradora indeferiu o seguro, o que levou à 

judicialização do caso. 

Nessa decisão, o Tribunal reforça que a autodeterminação informacional se dá 

pelo consentimento, mas, quando uma das partes figura em posição contratual 

privilegiada, como na relação entre a seguradora e a consumidora, é possível que 

essa autodeterminação não seja eficaz. O Tribunal entendeu que, neste caso, não 

havia espaço para uma autodeterminação adequada, pois a consumidora apenas 

podia escolher entre renunciar por completo do controle de seus dados ou renunciar 

completamente aos benefícios do seguro. Diante disso, o Tribunal devolveu o caso 

às instâncias inferiores, anulando a decisão por eles tomadas, que violaram seu 

direito fundamental de autodeterminação informacional. 

Embora esse caso já tratasse da aplicação do direito à autodeterminação entre 

particulares, ainda não se falou em eficácia horizontal. Essa possibilidade só foi 

reconhecida expressamente pelo BVerfG na decisão sobre o direito ao esquecimento, 

de novembro de 2019. Nessa decisão, o tribunal reconhece que esse direito foi 

originalmente desenvolvido como uma defesa perante o Estado, mas que “não há 

razão para não alargar a proteção do direito fundamental, conforme as regras gerais, 

às relações entre particulares e aplicá-la indiretamente na resolução de litígios civis”. 

(DEUTSCHLAND, 2019, §85).10 

Essa aplicação entre particulares, por ser indireta, irradia como valor 

constitucional e diretriz no direito civil, o que não significa que o direito vai ser menos 

protetivo ou menos exigente entre particulares quando comparado com a sua 

aplicação tradicional perante o Estado. Se as empresas têm uma posição de domínio 

semelhante à do Estado ou assumem o controle da comunicação, “a vinculação aos 

direitos fundamentais das empresas privadas pode, de fato, aproximar-se ou mesmo 

igualar-se à vinculação aos direitos fundamentais do Estado”. (DEUTSCHLAND, 2019, 

§88).11 O tribunal reconhece que, na atualidade, em muitos casos, o acesso a serviços 

                                                     
10   Tradução nossa. No original: „Es gibt jedoch keinen Grund, den Grundrechtsschutz nach 
allgemeinen Regeln nicht auch auf das Verhältnis zwischen Privaten zu erstrecken und ihn im Wege 
der mittelbaren Drittwirkung auch in zivilrechtlichen Streitigkeiten zur Geltung zu bringen“. 
11 Tradução nossa. No original: „Je nach Umständen, insbesondere wenn private Unternehmen in eine 
staatsähnlich dominante Position rücken oder etwa die Bereitstellung schon der Rahmenbedingungen 
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essenciais ou a participação na comunidade fica condicionado ao acesso aos dados 

pessoais: “Se não quiserem ser excluídos desses serviços básicos, os indivíduos 

dificilmente   conseguem   evitar   a   divulgação  de  grandes  quantidades  de  dados 

pessoais às empresas”. (DEUTSCHLAND, 2019, §85).12 

A decisão do direito ao esquecimento é relevante, ainda, por frisar que 1) o 

direito à autodeterminação informativa é um desdobramento autônomo do DGP, com 

conteúdo e regras de aplicação diversos, e essas diferenças se mantém inclusive na 

sua aplicação entre particulares; e 2) a proteção do direito à autodeterminação 

informativa também é aberta para desenvolver-se (entwicklungsoffen), podendo 

abranger novos perigos à personalidade, como, por exemplo, a criação de perfis 

automatizados. (DEUTSCHLAND, 2019, §90). 

Ao passo que o direito à autodeterminação informativa evolui no âmbito 

jurisprudencial, ele também é alvo de críticas. A doutrina questiona como, na era Big 

Data, ainda é possível propor que um indivíduo tenha efetivo controle dos seus dados, 

bem como aponta que o foco apenas em direitos individuais não é adequado para 

tratar a questão da proteção de dados, que pede medidas coletivas, governamentais 

e de autorregulação. 13  Essa problematização do direito à autodeterminação 

informativa demonstra a importância de se reconhecer a dimensão objetiva do direito 

fundamental e o dever de proteção que dele resulta. 
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RESUMO  
 
O Direito ao Esquecimento instiga debates no mundo todo e no Brasil não seria 
diferente - doutrina e jurisprudência divergem acerca de sua existência no 
ordenamento jurídico brasileiro, mesmo após o Supremo Tribunal Federal ter se 
manifestado sobre o tema em sede de repercussão geral, no emblemático caso 
envolvendo a divulgação do assassinato de Aída Curi por um programa de televisão, 
quase 50 anos depois de sua ocorrência. Nesta senda, o presente estudo objetiva 
responder a questão que o intitula, resgatando o contexto histórico do surgimento 
da ideia de um Direito ao Esquecimento, no intuito de delinear qual o objeto tutelado, 
independentemente do rótulo que lhe foi atribuído. Após, problematiza-se a 
complexidade jurídica das questões examinadas, que coteja direitos de 
personalidade com liberdade de expressão, o que se faz com base em revisão 
bibliográfica e no recente julgado do Supremo Tribunal Federal. Após tal 
constatação, avalia-se criticamente se o julgamento do caso Aída Curi extinguiu a 
possibilidade de futuras discussões sobre o tema, o que levou ao entendimento de 
que o STF traçou um conceito restrito para o direito ao esquecimento, reputando-o 
como inconstitucional, sem, contudo, extinguir a proteção aos direitos de 
personalidade, que seguirão sendo tutelados pela Constituição Federal.  
Palavras-chave: Direito ao Esquecimento. Supremo Tribunal Federal. Repercussão 
Geral. Caso Aída Curi. 

 
ABSTRACT 
 
The right to be forgotten or the right to be let alone instigates debates around the 
world and in Brazil it would not be different - doctrine and jurisprudence diverge about 
its existence in the Brazilian legal system, even after the Supreme Federal Court 
expressed its decision on the subject in terms of general repercussion, in the 
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emblematic case involving the disclosure of the murder of Aída Curi by a television 
program, almost 50 years after its occurrence. In this way, this study aims to answer 
the question that entitles it, rescuing the historical context of the emergence of the 
idea of a right to be forgotten, in order to delineate which object is protected, 
regardless of the label assigned to it. Afterwards, the legal complexity of the issues 
examined is problematized, comparing personality rights with freedom of expression, 
which is done based on a literature review and the recent judgment of the Supreme 
Court. After this finding, it is critically evaluated whether Aída Curi’s case judgement 
extinguished the possibility of future discussions on the subject, which led to the 
understanding that the Supreme Federal Court drew up a restricted concept for the 
right to be forgotten, considering it unconstitutional, without, however, extinguishing 
the protection of personality rights, which will continue to be protected by the Federal 
Constitution. 
Keywords: Right to be forgotten. Federal Court of Justice. General Repercussion. Aída 
Curi case. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

O direito ao esquecimento é objeto de debates há décadas, porém, no ano de 

2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) reascendeu a questão ao julgar, em sede de 

repercussão geral, a sua constitucionalidade segundo o ordenamento brasileiro. 

Longe de pacificar as discussões, denota-se haver um grande imbróglio acerca da 

conceituação deste direito: seria o direito de esquecer das coisas/situações? Seria o 

direito pessoal de ser esquecido? Por que alguém quer ser esquecido? Por que querer 

ser “deixado só” ou “em paz”? Nossa imagem precisa estar eternamente vinculada 

aos fatos do passado? 

Para tentar sanar tais dúvidas, entendendo como se originou a ideia de um 

direito ao esquecimento e como chegamos ao cenário atual, a presente investigação 

fará uma revisão bibliográfica e uma síntese dos principais precedentes judiciais 

internacionais e brasileiros, com os objetivos de (i) buscar uma delimitação para o 

conceito, (ii) entender qual é o objeto de tutela e (iii) demarcar o que está no escopo 

do julgamento realizado pelo STF no caso Aída Curi, em fevereiro de 2021, para, ao 

final, responder a pergunta tema desta pesquisa: o direito ao esquecimento deve ser 

esquecido no Brasil? 

Assim, no primeiro tópico será abordado o problema da conceituação do 

direito ao esquecimento, por meio da interpretação de alguns limites dados pela 
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doutrina e por julgados. Após, no segundo tópico, será avaliada a tese firmada pelo 

STF, identificando se ela realmente tolheu o objeto tutelado em sua totalidade ou se 

restaram brechas para discussão. Ao final, pretende-se concluir se de alguma forma 

ainda há o que se falar sobre o direito de ser esquecido no Brasil. 

 

1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

O famoso artigo “Right to Privacy” publicado na Harvard Law Review por 

Warren e Brandeis em 1890 ainda hoje é base para muitas reflexões sobre o direito 

ao esquecimento. Com o avanço da tecnologia da época (máquinas fotográficas e 

jornais), os autores viram a necessidade de proteger a vida e a segurança pessoal 

em um outro âmbito que não só o físico, mas no da dimensão existencial ou 

intangível, trazendo notoriedade ao termo “the right to be let alone”2 que pode ser 

traduzido como o direito de ser deixado em paz ou o direito de ser deixado só para 

desfrutar da vida. 

Esta nova dimensão de direitos permeou o caso conhecido como Melvin vs. 

Reid, que ocorreu na Califórnia em 1931. O cineasta Reid retratou no filme “The Red 

Kimono” o passado de prostituta de Gabrielle Darley, que fora absolvida de uma 

acusação de homicídio. O filme afetou a vida atual de Gabrielle, pois, quando exibido, 

ela já estava casada e era respeitada na nova cidade onde residia. O cineasta foi 

condenado a indenizá-la (FIDALGO, 2015). Apesar de, na época, ainda não se falar 

em um direito ao esquecimento, o litígio é emblemático para o tema eis que 

reconheceu a impertinência de rememorar fatos de um passado que podem ser 

prejudiciais para quem construiu uma nova imagem.  

Com vistas a contextualizar o surgimento do que se entende por direito ao 

esquecimento, urge trazer à baila outros julgamentos que, ao longo da história, 

delinearam contornos para o objeto aqui investigado – ainda que não se encontrem 

menções ao termo ‘direito ao esquecimento’ em todas as suas respectivas decisões. 

Posteriormente à discussão que se insurgiu na Califórnia em torno do filme 

“The Red Kimono”, Paris também teve outros dois casos que se tornaram 

                                                     
2 Apesar de terem dado fama ao termo, segundo os autores, ele foi cunhado pelo juiz Cooley. 
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emblemáticos, sendo conhecidos como (i) L’affaire Landru e (ii) Mm. M. vs. F. 

Cogedipresse, ocorridos em 1967 e 1983. No primeiro caso, a amante de um 

assassino em série (Henri Landru) propôs ação contra o produtor de um filme que a 

mencionava. Tal processo originou as primeiras discussões com o termo direito ao 

esquecimento, o qual não foi reconhecido na ocasião. No segundo caso, foi a 

primeira vez que a jurisprudência mencionou o termo “droit à l’oubli” e envolveu a 

divulgação em revista da foto de uma mulher como sendo assassina. Neste caso, o 

direito ao esquecimento veio a ser reconhecido pelo Tribunal de Grande Instance de 

Paris (BRASIL, 2021, p. 2). 

Na Alemanha, os casos Lebach I e II ganharam notoriedade. Julgados pelo 

assassinato de quatro soldados na cidade de Lebach em 1973, os autores do crime 

foram condenados à prisão perpétua e o partícipe a seis anos de reclusão (SARLET, 

2015, p.1). O partícipe teve seu nome divulgado em um documentário anos após o 

cumprimento de sua pena. Assim, o Tribunal Constitucional Federal (TCF) Alemão 

ponderou o interesse público na veiculação de fatos passados que já tinham sido 

informados à sociedade na ocasião em que ocorreram versus o direito à 

ressocialização do condenado, entendendo que “as intervenções nos direitos de 

personalidade subsequentes já não podem ser toleradas, pois iriam implicar uma 

nova sanção social imposta ao autor do delito” (SARLET, 2015, p.2). Já no caso 

Lebach II, ocorrido em 1996, um novo documentário seria veiculado sobre o mesmo 

crime, desta vez, porém, os criminosos não seriam identificados. Por este motivo, o 

TCF permitiu o prosseguimento do documentário e não replicou o entendimento 

anterior. 

A Espanha também foi palco de um importante precedente em 2014, 

envolvendo o Google, especialmente seus mecanismos de pesquisa e indexação de 

conteúdo, em um processo que chegou até a corte europeia e ficou conhecido como 

Google Spain x Mário Costeja González (MENEZES, 2016). Ao pesquisar seu nome no 

Google, González o viu vinculado a uma dívida de mais de 10 anos, já quitada com a 

previdência social. Após muita discussão, o Tribunal de Justiça da União Europeia 

(TJUE) vedou a indexação de informações pessoais consideradas inadequadas, 

impertinentes e/ou excessivas. 



 
Camila Trindade Galvão | 99 

 

 

No Brasil, o direito ao esquecimento já foi objeto de opostos entendimentos 

até o STF se posicionar em definitivo. Em 2013, no precedente conhecido como 

“Chacina da Candelária”, o direito ao esquecimento foi reconhecido pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) após um programa de televisão exibir a reconstituição do 

conhecido crime, apontando a identidade de um dos suspeitos, que mesmo tendo 

sido absolvido, chegou a ser alvo de perseguição após a divulgação da reportagem, 

precisando inclusive mudar o seu endereço (BRASIL, 2013). Em contrapartida, em 

2021, no caso Aída Curi, o STF negou a existência de um direito ao esquecimento em 

sede de repercussão geral (RE 1.010.606), traçando delimitações sobre seu conceito 

que serão abordadas a seguir. 

Tantos entendimentos conflitantes foram possivelmente aguçados pela 

abrangência de conceitos que a doutrina e a jurisprudência debatem a respeito do 

que seria o direito ao esquecimento. Ingo Sarlet e Arthur Ferreira Neto (2020, p. 65) 

tecem críticas à terminologia eleita por trazer confusão e imprecisão conceitual, sem 

deixar claro qual é a pretensão jurídica tutelada no direito ora investigado. 

Esclarecem que:  

 

[...] a ideia central vinculada ao “direito ao esquecimento” está conectada, não 

com o “ato, processo ou efeito de esquecer”, mas sim com o fundamento de não 

obrigar ninguém a uma “lembrança permanente” do seu passado, em razão das 

novas tecnologias de processamento e de armazenamento de dados 

informatizados.  

 

Por sua vez, Fabio de Andrade, ao tratar sobre os direitos de personalidade, 

conceituou o direito ao esquecimento como o direito de “pretender evitar que fatos 

ocorridos em seu passado sejam tornados públicos, em especial a fim de evitar que 

a mídia resgate escândalos ou casos passionais” (2013, p. 107). 

Em palestras ministradas recentemente3 , Ingo Sarlet afirmou que o direito 

fundamental em análise pode ser entendido como um “guarda-chuva” de direitos de 

personalidade, tais como a vida privada, a intimidade, a imagem, a honra, a 

                                                     
3  Disponível em: https://www.youtube.com/watch? e https://www.facebook.com/watch/live/?. 
Acesso em: 11/08/2021. 



 

100 | Constituição e Direitos Fundamentais – jurisprudência nacional, estrangeira e internacional comentada 

autonomia, a liberdade 4 , a boa fama, a respeitabilidade, a ressocialização, as 

proibições de pena perpétua, de estigmatização, de segregação social e de 

banimento, todos em prol de preservar a dignidade da pessoa humana, princípio 

central em nossa Constituição. Refere que, assim como o direito à vida, não se trata 

de um direito absoluto e pode vir a ser mitigado quando conflitado com demais 

direitos fundamentais, a depender do caso concreto – sendo necessária ponderação 

com os direitos à informação, à liberdade de expressão, à memória coletiva, de 

vedação à censura prévia, ao interesse público, entre outros. 

Conforme esta visão, defende-se que no sistema jurídico brasileiro há 

diversas previsões legais em que a ideia de respeito aos direitos anteriormente 

descritos está refletida. Iniciando pela Constituição Federal, podem ser citados os 

arts. 1º, III, e 5º, X, XLVII, b, d; no Código Civil, os arts. 11, 12, 20 e 21; no Código Penal, 

arts. 93 a 95, 138 a 140 e 143; no Código de Processo Penal, art. 748; no Código de 

Defesa do Consumidor, art. 43, §1º e §5º; no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

arts. 17, 18, 70, 71 e 143; na Lei de Execuções Penais, art. 202 e no Marco Civil da 

Internet, os arts. 3º, 7, X, 19, 20 e 21. 

Em semelhante sentido, Regina Ruaro e Fernando Machado (2017, p. 219) 

apontam o direito ao esquecimento como uma derivação do direito de personalidade 

e da privacidade, ressalvando, porém, que não há necessidade de um novo direito: 

 

A inserção do direito ao esquecimento no âmbito dos direitos de personalidade 

não é aleatória. Outrossim, a sua íntima relação com o direito à privacidade torna 

questionável a necessidade de se trabalhar com um “novo direito”, enquanto o 

devido aprofundamento acerca do direito à privacidade se mostra suficiente para 

solucionar eventuais conflitos em que se invoca tal direito. Não por acaso, 

diversos casos considerados paradigmáticos para o direito ao esquecimento 

sequer o abordam de forma explícita, trabalhando-o sob o abrigo do direito à 

privacidade e de um direito geral de personalidade. (grifos nossos) 

 

                                                     
4 Com relação à liberdade, vale destacar que a depender da situação, alguns fatos a respeito da pessoa 
podem tolher sua liberdade, como no exemplo citado da Chacina da Candelária, que obrigou o autor 
da ação a mudar seu endereço em virtude do constrangimento e ameaças que passou a receber. 
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Nesta esteira de que não há um novo direito a ser invocado com base no 

ordenamento brasileiro, Gustavo Binenbojm atesta que o reconhecimento de um 

direito ao esquecimento, nos amplos termos pleiteados, poderia acarretar retorno da 

censura à liberdade de impressa e de expressão – o que defendeu como advogado 

no caso Aída Curi, ao patrocinar os interesses da emissora de televisão e manifestou 

no trecho de artigo a seguir (2014): 

 

O parâmetro da “inadequação ou irrelevância” da informação é problemático. Em 

primeiro lugar, porque há informações que podem soar inadequadas aos ouvidos 

de quem se sinta atingido, mas cuja divulgação seja do mais cristalino interesse 

social. Por exemplo, há decisões judiciais que consideram inadequada a 

veiculação de documentários e obras romanceadas de viés histórico sobre 

pessoas que, embora condenadas pela Justiça, já tenham cumprido a pena. A 

margem de subjetividade sobre o valor histórico da informação em cada caso é 

enorme, dando azo a insegurança e incongruências. 

Em segundo lugar, porque nem sempre é possível distinguir, de antemão, os 

dados que se tornarão irrelevantes e poderão ser descartados, daqueles que 

serão essenciais à preservação da memória coletiva e da historiografia social. 

Em geral, a relevância é associada à contemporaneidade da notícia aos fatos, o 

que nem sempre é um critério válido. Quem poderia imaginar, por exemplo, que 

uma fotografia, publicada pelo jornal O Globo no dia seguinte ao suposto 

acidente automobilístico que determinou a morte da estilista Zuzu Angel, 

revelaria o rosto de um ex-agente da ditadura militar supostamente envolvido no 

episódio? Aqui, caso tivessem sido aplicados os standards de relevância e 

contemporaneidade da notícia, a foto certamente já teria sido descartada. 

(...) 

Portanto, os contornos do direito ao esquecimento não podem ser elastecidos a 

ponto de torná-lo verdadeiro estratagema para queimar os arquivos dos 

produtores de conhecimento, cultura e informação – uma espécie de censura no 

retrovisor. É imperioso que se faça no Brasil um esforço doutrinário e 

jurisprudencial no sentido de uma calibragem adequada que tome na devida 

conta a preservação das liberdades de expressão e de imprensa, e, sobretudo, o 

direito à informação da sociedade. Banida a censura prévia pela Constituição de 
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1988, não é possível que o mero desejo de ser esquecido se convole em 

verdadeira censura a posteriori. 

 

Como se vê, com base nas explanações anteriores, grande parte da doutrina 

defende que o direito ao esquecimento já está amplamente enraizado no contexto 

normativo brasileiro e outra parte entende que não existe tal previsão em nossa 

Constituição. Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso 

Extraordinário (RE) n.º 1.010.606, caso conhecido como Aída Curi, fixou a seguinte 

tese (n.º 786): 

 

É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim 

entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a 

divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em 

meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou 

abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser 

analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais — especialmente 

os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade 

em geral — e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e 

cível. (grifos nossos) 

 

O impacto da primeira mensagem contida na tese (“incompatível com a 

Constituição a ideia de um direito ao esquecimento”) leva a crer que o STF 

sacramentou a inconstitucionalidade de todas as garantias pessoais que se inserem 

no direito analisado. Contudo, na sequência, o Supremo esclarece exatamente o que 

ele considerou inconstitucional (“o poder de obstar, em razão da passagem do 

tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados 

em meios de comunicação social analógicos ou digitais”), ou seja, um conceito mais 

restrito do que alguns doutrinadores explicitam. Em semelhante sentido, também 

entendeu Sarlet (2021): 

 

Retomando o olhar sobre a decisão do STF, calha lembrar, como já o fizeram 

tantos outros articulistas, mas também por se tratar de argumento que exsurge 

cristalinamente do julgado, que a nossa Suprema Corte rechaçou muito mais o 
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rótulo do que a existência e o conteúdo propriamente dito de um determinado 

direito de se ver responsabilizado, em determinadas situações e com base em 

determinados critérios, alguém pela disseminação de certas informações ou 

opiniões sobre a vida passada de outrem. (grifo nosso) 

 

Cabe, portanto, analisar cautelosamente quais as repercussões que o 

julgamento Aída Curi gera no âmbito dos direitos de personalidade, o que será 

discorrido a seguir. 

 

2 ANÁLISE CRÍTICA SOBRE OS REFLEXOS DO JULGAMENTO AÍDA CURI PELO STF 

 

O primeiro ponto a ser destacado com relação ao julgado em exame é sobre a 

definição que a Suprema Corte brasileira criou para o chamado direito ao 

esquecimento (utilizando-se da analogia como recurso retórico): percebe-se que o 

STF o entendeu como sendo um direito equivalente à prescrição temporal, que daria 

uma espécie de “prazo de validade” para exibição de informações, mesmo quando 

obtidas licitamente. Neste sentido, foi definido que não há previsão constitucional 

para tanto. 

Analisando criticamente o conceito cunhado, como sendo o direito ao 

esquecimento “o poder de obstar, pela passagem do tempo, a divulgação de fatos”, 

entende-se que, efetivamente, não há no nosso ordenamento constitucional alguma 

previsão semelhante. Ademais, constata-se que tampouco há, na sociedade da 

informação e da exposição virtual desmedida, interesse coletivo para a criação de 

uma destas hipóteses. Entender possível esta situação abriria margem para um 

direito ao esquecimento “preventivo”, que obrigaria os veículos de comunicação ao 

apagamento automático de seus conteúdos tão logo passasse determinado período, 

semelhante ao que ocorre nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

que são proibidos de publicizar uma dívida quando se completarem cinco anos após 

o seu vencimento, por força do já mencionado Código de Defesa do Consumidor, 

consoante art. 43, § 1º e § 5º. 

Ao analisar o julgado, Binenbojm (2021) comenta em semelhante sentido: 
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A resposta foi dada esta semana pelo Supremo Tribunal Federal. Em um 

julgamento histórico, a Corte Constitucional do Brasil afirmou, por ampla maioria, 

que um tal direito não existe. Esquecer é uma decisão pessoal ou uma 

circunstância natural, a ser respeitada no âmbito privado. Sua imposição no 

plano coletivo, todavia, equivaleria a uma espécie de “amnésia coletiva” oponível 

erga omnes (contra todos). Seu reconhecimento, com os contornos vagos 

pretendidos, faria instituir um regime de segredos e de apagamento do passado. 

Como destacado no voto do relator, Ministro Dias Toffoli, o direito ao 

esquecimento não foi reconhecido em nenhuma norma constitucional ou 

infraconstitucional no Brasil. Trata-se, no caso, de um silêncio eloquente: nem o 

Marco Civil da internet, nem a Lei Geral de Proteção de Dados, nem muito menos 

a Constituição da República contemplou esse direito como algo decorrente da 

vontade do interessado ou do mero decurso do tempo. Ademais, o direito ao 

esquecimento não está implícito em qualquer garantia de direitos da 

personalidade, como a privacidade ou a intimidade, pois a informação verdadeira, 

obtida por meios lícitos, tem a sua veiculação assegurada pela Constituição, 

independentemente de censura ou licença, de quem quer que seja. 

 

Frisa-se que desde o advento da internet, ora potencializada pela monetização 

da atenção propiciada pelas redes sociais, o que muitas pessoas querem é “viralizar”, 

independentemente de o fato que as tornar famosas 5 . Considerando este novo 

anseio da sociedade moderna, possivelmente o apagamento automático de 

informações a respeito de uma pessoa poderia ensejar mais reclamações judiciais 

do que o inverso, pois sua autonomia de decisão sobre o conhecimento de fatos de 

sua vida também estaria ameaçada – sem contar os riscos que isto poderia acarretar 

à memória coletiva. 

Todavia, entende-se que a visão do STF não se confunde com o direito de 

obstar, por vontade do próprio sujeito (e não pelo passar do tempo), a divulgação de 

                                                     
5 A título de exemplo, cita-se o famoso caso de Geisy Arruda, que, em 2009, foi hostilizada por colegas 
universitários ao usar um vestido curto rosa, considerado inadequado para o ambiente acadêmico. A 
hostilização ganhou proporções que fugiram do controle da universidade, exigindo a presença da 
Polícia Militar para a proteção da aluna e sua saída do recinto. Apesar da situação traumática a que 
foi submetida, Geisy aproveitou a fama e até hoje (12 anos depois) colhe os frutos da situação, 
certamente sem interesse no seu esquecimento, eis que ainda posa para sites e revistas usando o 
famoso vestido rosa. 
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dados e fatos a seu respeito. Trata-se de motivação distinta e que encontra amparo 

em uma interpretação sistemática da nossa Constituição, refletindo no implícito 

direito fundamental à autodeterminação informacional. Nesse sentido, apontam 

Sarlet e Ferreira Neto (2020, p. 68): 

 

[...] o chamado “direito ao esquecimento” está mais atrelado a uma pretensão 

de autodeterminação do indivíduo relativamente às informações – sejam 

aquelas armazenadas em meio digital, sejam as conservadas por meio de outro 

suporte físico – sobre sua esfera pessoal que estejam colocadas à disposição 

de todos por tempo indeterminado, visando, com isso, não apenas proteger a sua 

privacidade, mas especialmente a permitir que ele possa direcionar ou 

reconstruir a sua imagem, tal como apresentada publicamente perante os 

demais membros da sociedade. (grifos nossos) 

 

Veja-se que a autodeterminação informacional está justamente vinculada a 

uma ideia de não limitação do comportamento dos indivíduos pelo tratamento dos 

dados a seu respeito, sendo que obstar a divulgação de fatos após a passagem do 

tempo, sem a escolha dos envolvidos, retiraria esse poder de decisão pessoal de 

querer ver exposta (ou não) sua própria história. 

Ao analisar a autodeterminação informativa à luz da jurisprudência alemã, 

Laura Mendes (2020) tece as seguintes conclusões, as quais reforçam este conceito 

de que o poder decisório é do titular do direito: 

 

O direito à autodeterminação informativa, que garante o poder do indivíduo 

referente ao fornecimento e utilização dos seus dados pessoais, também age 

como norma de proteção, ou seja, como direito objetivo no âmbito privado e, 

nessa medida, deve ser levado em consideração pelos juízes em um caso 

concreto. (p. 14) 

[...] 

Logo, da mesma forma que no direito geral de personalidade, a relevância da 

autodeterminação informativa reside na flexibilidade oportunizada por uma 

concepção abstrata de proteção, pois se reporta ao poder de decisão do 

indivíduo, oferecendo grande flexibilidade (ALBERS, 2005, p. 236). Por não 



 

106 | Constituição e Direitos Fundamentais – jurisprudência nacional, estrangeira e internacional comentada 

possuir um conteúdo fixo de garantia, o direito à autodeterminação informativa 

pode ser aplicado a uma multiplicidade de casos envolvendo a coleta, 

processamento ou transmissão de dados pessoais. Adicionalmente, o direito à 

autodeterminação informativa representa uma proteção mais ampla, porque 

não está mais limitado às informações pertencentes à esfera privada (ALBERS, 

2005, p. 236). 

Por fim, a autodeterminação informativa dá uma resposta convincente à 

abordagem crítica da relatividade da esfera privada, pois se trata 

exclusivamente do poder do titular do direito, e não mais da atribuição de dados 

à esfera privada. (p. 16) (grifos nossos) 

 

Ressalta-se que, além de analisá-lo sob o contexto jurídico alemão, a 

mencionada autora reconheceu a existência de um direito à autodeterminação 

informativa com força de direito fundamental no sistema jurídico brasileiro: 

 

[...] A partir dessas experiências e da vivência institucional relacionada à 

proteção de dados no Brasil, entendemos que  hoje  é  possível  se  reconhecer  

um  direito  fundamental  à  proteção  de dados pessoais, também chamado de 

autodeterminação informativa, como uma dimensão material do habeas data e 

amparada na inviolabilidade da intimidade e da vida privada  e  da  dignidade 

humana, nos termos da Constituição. (MENDES, 2018, p. 201) 

 

Embasando o entendimento acima, ainda há um segundo ponto salientado 

pelo STF no seu julgado: os direitos de personalidade continuarão sendo protegidos 

sempre que houver prejuízos decorrentes de sua violação, bem como serão 

combatidos os abusos e excessos cometidos no exercício da liberdade de expressão 

e de informação. Sarlet (2021) detalha: 

 

Dito de outro modo, o que para o STF é incompatível é um direito ao 

esquecimento entendido de determinado modo (quando se trata de impedir a 

divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos) mas ressalvou ao 

mesmo tempo a possibilidade de se avaliar, caso a caso, se houve excesso e/ou 

abuso no manejo da liberdade de expressão, quando em causa a dignidade, 
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honra, privacidade, entre outros. Note-se, ainda que também as expressas e 

específicas previsões legais foram ressalvadas, dentre as quais se encontram as 

acima citadas, assim como outros, como é o caso da configuração dos crimes 

de calúnia, injúria e difamação. 

À vista do sumariamente exposto, é possível no mínimo colocar em evidência e 

discutir o quanto o julgamento do STF guarda estrita coerência e consistência 

internas, pois o que parece é que a corte acabou não negando a possibilidade de 

eventuais limites aos discursos manifestamente abusivos e destrutivos de 

outros valores fundamentais, inclusive a democracia (v. o recente caso da prisão 

em flagrante de deputado federal), mas sim, que o que se buscou sedimentar é 

que sob o manto do rótulo direito ao esquecimento não se possa (com o que é 

de se concordar integralmente) esvaziar ou mesmo ferir de morte a liberdade de 

expressão e de informação e o direito individual e coletivo à memória. 

 

Ou seja, constatado algum tipo de prejuízo à imagem, à honra, à privacidade 

ou mesmo alguma possibilidade de discriminação que possa ocorrer em razão da 

divulgação de fatos pessoais, segue viável a possibilidade de discussão conforme o 

caso concreto – inclusive, esta deve ser avaliada independentemente da passagem 

do tempo, pois na era da midiatização no processo penal, há diversos prejuízos 

ocasionados pela exposição de imagem e dados pessoais antes mesmo de uma 

conclusão do judiciário, o que tem influenciado fortemente na garantia de direitos 

fundamentais (além dos direitos de personalidade aqui discutidos, como por ex. a 

presunção de inocência) e até no próprio julgamento processual. 

O que se pode alegar, contudo, é que o reconhecimento do direito no formato 

veiculado só possibilita a proteção do indivíduo após a ocorrência (ou na iminência) 

de algum fato que o incomode, não havendo como atuar preventivamente. Neste 

caso, é questionável inclusive a efetividade de tal direito, tendo em vista que, uma 

vez exposto algum conteúdo no mundo online, não é possível ter controle de quem 

armazenou a informação (por meio de downloads ou print screen), podendo vir a 

divulgá-la novamente. Sem contar que, muitas vezes, a busca pelo direito pode gerar 

um efeito rebote – como no caso Xuxa vs. Google, em que o processo judicial trouxe 

à tona milhares de notícias contendo a informação de seu filme adolescente para 
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gerações que nem tinham conhecimento dele, muitas vezes com manchetes 

utilizando o termo ‘pedofilia’6 - do qual ela buscava se desvincular. 

Assim, os meios legais e tecnológicos que podem socorrer os direitos de 

personalidade atualmente possíveis são: a eliminação ou desindexação do conteúdo 

em sites de pesquisa; a indenização moral e material de prejuízos financeiros 

comprovadamente sofridos; a atualização do conteúdo ou notícia disponível, com 

dados recentes a respeito dos envolvidos; a retratação pública e/ou desagravo. 

Sublinha-se, no entanto, que tais ferramentas não previnem o dano eventualmente 

causado, somente buscam reparar prejuízos decorrentes do fato danoso (exceto no 

caso de a eliminação/desindexação ocorrer na iminência de dano). 

Também vale mencionar que o caso analisado contém algumas 

peculiaridades que foram citadas no julgado e que podem ter contribuído para a 

construção da versão optada pelo STF. Aída Curi foi vítima de abuso e assassinato 

aos 18 anos, na cidade do Rio de Janeiro, durante a década de 1950. O caso ficou 

famoso no país e até hoje é lembrado pelo nome da vítima. Não obstante, quando um 

programa televisivo retratou os detalhes do crime com atores simulando os fatos em 

rede nacional, os irmãos de Aída processaram a emissora, com fundamento no 

direito ao esquecimento, alegando que a lembrança das circunstâncias que 

ocasionaram o falecimento de sua irmã e a divulgação de sua identidade, quase 50 

anos depois, traria sofrimento. Nesta situação específica, o STF alegou que mesmo 

que a memória do caso traga dor aos envolvidos, não trouxe prejuízos à vida deles a 

ponto de suprimir oportunidades de recomeço e ocasionar danos – tanto que um dos 

irmãos de Aída inclusive escreveu livros sobre o acontecimento. Talvez, se a autora 

da ação fosse a própria Aída, demonstrando suas dores ao ver um trauma reexposto 

para fins puramente lucrativos, sem um interesse coletivo de fundo (ex. fatos 

históricos), o desfecho poderia ter sido outro. 

Sendo assim, por força do art. 926, §2º, do Código de Processo Civil,  entende- 

                                                     
6  Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/gente/noticia/2018/07/xuxa-
perde-processo-para-o-google-em-acao-sobre-o-filme-amor-estranho-amor-diz-site-
cjjeoju5v0pew01qobtd1sf3u.html  , https://vejasp.abril.com.br/cidades/xuxa-google-processo-
pedofilia/, https://exame.com/tecnologia/xuxa-perde-processo-contra-google-por-caso-amor-
estranho-amor/, https://www.conjur.com.br/2017-mai-12/google-nao-apagar-resultado-buscas-
xuxa-pedofila  . Acesso em: 11/08/2021. 
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se que processos com condições distintas (tais como fatos que impliquem em algum 

tipo de dano ou restrição de oportunidades à pessoa atingida por fato do seu 

passado) devem ser analisados pelas cortes mesmo após o julgamento do RE 

1.010.606, sob o prisma dos direitos de personalidade. No mesmo sentido, o próprio 

Supremo Tribunal esclareceu que situações envolvendo desindexação de notícias 

apontadas em sites/buscadores de pesquisa, como o Google, não estão abrangidos 

pela Tese 786 (BRASIL, 2021, p. 19) e, portanto, devem ser levadas aos tribunais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após discorrer sobre os principais pontos de controvérsia a respeito do direito 

ao esquecimento, convém dar uma resposta à problematização proposta: o direito 

ao esquecimento deve ser esquecido após o julgamento do caso Aída Curi? 

Se avaliarmos de forma pragmática, em um primeiro momento pode parecer 

que sim, eis que o STF delimitou um significado para este termo, tratando-o como 

um “prazo de validade” para a veiculação de informações, e o reputou incompatível 

com a Constituição. O conceito criado foi tão restritivo que nem a hipótese de 

desindexação de termos nos mecanismos de busca foi englobada na construção 

feita pela Suprema Corte. 

Todavia, ao avaliarmos as profundas investigações doutrinárias e as amplas 

reflexões que se apresentam nos precedentes judiciais, conclui-se que, 

independentemente do nome que se der, a questão de fundo tutelada é muito mais 

abrangente do que o conceito traçado pelo STF e está vinculada à autodeterminação 

informacional e à dignidade da pessoa humana, que se concretizam nos direitos à 

personalidade, à imagem, à honra, à vida privada etc. – todos protegidos 

constitucionalmente. 

Neste sentido, tem-se que, apesar do julgamento Aída Curi, tais objetos 

seguirão sendo resguardados em nosso sistema jurídico e, portanto, a ideia que 

sustenta o direito ao esquecimento não deve ser esquecida. Consoante destacou o 

próprio STF, a análise seguirá sendo feita caso a caso, sempre que se apurar que 

algum fato ou dado do passado possa ocasionar prejuízos à imagem. 
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RESUMO 
 
O artigo analisa decisão do Superior Tribunal de Justiça que trata da quebra de sigilo 
telemático, mediante identificação de usuários de aplicativos de um conjunto não 
identificado de pessoas relacionadas entre si apenas pelo fato de terem circulado 
por determinada área geográfica da Cidade do Rio de Janeiro. Depois de breve 
análise do caso, são analisados o direito à proteção dos dados pessoais como direito 
fundamental implícito, os fundamentos legais para apreensão de conteúdos diversos 
da comunicação e para acesso a metadados e os limites possíveis ao direito 
fundamental à proteção de dados pessoais. 
Palavras-chave: Proteção de dados pessoais; direito fundamental; limites. 
 
ABSTRACT 
 
The paper seeks to address the decision of the Superior Tribunal de Justiça that deals 
with the breach of telematic secrecy, through the identification of application users 
of an unidentified group of people related to each other just because they have 
circulated in a certain geographic area of the City of Rio de Janeiro. After a brief 
analysis of the case, the right to protection of personal data is analyzed as an implicit 
fundamental right, the legal grounds for apprehension of different content in the 
communication and for access to metadata, and the possible limits to the 
fundamental right to the protection of personal data. 
Keywords: Protection of personal data; fundamental rights; limitations. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Em um País em  que  a  milícia  assume  importância  presidencial  e  em   que 
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atitudes marcadas pelo fascismo e pelo autoritarismo emergem preocupantemente 

em meio a escabrosas notícias de corrupção, a observância dos direitos 

fundamentais deveria ser rotina nas decisões de todos os Tribunais. 

Decisões de cerceamento de direitos fundamentais, especialmente aquelas 

que poderiam potencialmente se expandir para incontável número de pessoas, 

deveriam ser evitadas, sob pena de servirem depois como fundamento para ordens 

totalitaristas. 

A partir dessas considerações, será feita breve analise da decisão dos 

recursos em mandado de segurança números 61.302/RJ e 62.143/RJ, da Terceira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgados em 26 de agosto de 2020, cujos 

acórdãos foram disponibilizados no DJe de 04 de setembro de 2020, que tratam da 

quebra de sigilo telemático, mediante identificação de usuários de aplicativos de um 

conjunto não identificado de pessoas relacionadas entre si apenas pelo fato de terem 

circulado por determinada área geográfica da Cidade do Rio de Janeiro. 

 

1 CASO 

 

Em 14 de março de 2018, a então Vereadora Marielle Francisco da Silva e 

Anderson Pedro Mathias Gomes foram vítimas de homicídio, e Fernanda Gomes 

Chaves foi vítima de tentativa de homicídio. Os indícios de autoria dos crimes foram 

atribuídos a Ronnie Lessa e a Élcio Vieira Queiroz.  

Durante curso das investigações, a pedido do Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro, o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro 

determinou quebra do sigilo telemático de um conjunto não identificado de pessoas, 

unidas tão somente pela circunstância aleatória de terem transitado, por certo 

tempo, por diversas coordenadas geográficas da Cidade do Rio de Janeiro, RJ. 

Contra essa decisão, Google Brasil Internet Ltda. e Google LLC impetraram 

Mandados de Segurança perante Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. As 

seguranças foram denegadas, ensejando a interposição de recursos perante Terceira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça. 

Os acórdãos que resolveram a questão tiveram oito votos pela negativa de 

provimento e um voto pelo provimento dos recursos em mandados de segurança e 
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versaram sobre ausência de base constitucional e legal para quebra de sigilo 

telemático genérica e sem identificação dos alvos e sobre desobservância do 

princípio da proporcionalidade. 

Em apertada síntese, os fundamentos dos acórdãos que negaram provimento 

aos recursos em mandados de segurança foram no sentido de que a determinação 

judicial teria se referido a dados estáticos, relacionados à identificação de usuários 

de sistemas informatizados que operaram em delimitada geolocalização, de modo 

que não se confundiria com interceptação das comunicações. 

Em relação ao disposto nos incisos X e XII do artigo 5º da CF/88, entendeu-se 

que o acesso a dados registrados ou a arquivos virtuais não se confundiria com 

interceptação das comunicações e, por isso, a amplitude de proteção não seria a 

mesma e que a proteção se restringiria ao sigilo das comunicações telefônicas e 

telemáticas e não abrangeria os dados armazenados em dispositivos eletrônicos. 

As decisões ponderaram que a quebra do sigilo seria adequada, na medida em 

que serviria como meio de auxiliar na elucidação dos crimes; seria necessária, diante 

da gravidade e complexidade do caso e da inexistência de outros meios menos 

gravosos para investigação; seria proporcional porque a restrição dos direito 

fundamentais que dela redundariam não ensejariam gravame às pessoas que seriam 

afetadas, cujos dados não seriam divulgados e seriam descartados caso não tenham 

relação com fatos investigados. 

Foi registrado também o fato de que o crime teria sido cometido não apenas 

em razão da atividade de Marielle Franco em defesa dos direitos humanos, mas 

também, ao que tudo indicaria, porque se tratava de mulher, vinda da periferia, negra 

e lésbica. 

 

2 DIREITO FUNDAMENTAL IMPLÍCITO E SEUS CONTORNOS 

 

O direito à proteção de dados pessoais se trata de direito fundamental 

implícito, associado a direitos fundamentais de caráter geral – tais como à dignidade 

da pessoa humana, ao livre desenvolvimento da personalidade, ao direito geral de 

liberdade – e de caráter especial – tais como direitos de personalidade, à privacidade 

e à intimidade (SARLET, 2021). 
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No âmbito do julgamento da ADI 6387, da relatoria da Ministra Rosa Weber, 

pelo Supremo Tribunal Federal, cuja medida liminar foi referendada em Plenário em 

julgamento de 07 de maio de 2020, foi reconhecido direito fundamental à proteção 

de dados como um direito autônomo, extraído a partir da leitura sistemática do texto 

constitucional brasileiro (MENDES, 2021). 

Em relação ao seu âmbito de proteção, o direito fundamental à proteção de 

dados pessoais contrasta com direito à privacidade e com direito à 

autodeterminação informativa (SARLET, 2020). Seu conteúdo, porém, exorbita àquele 

protegido pelo direito à privacidade, na medida em que não se restringe aos dados 

íntimos ou privados (MENDES, 2021), não havendo se falar em limitação temática 

(SARLET, 2020). 

Em sua dimensão subjetiva, proteção do direito fundamental à proteção de 

dados se desdobra como liberdade negativa do cidadão (MENDES, 2021), que 

compreende direito ao acesso e ao conhecimento dos dados existentes em registro; 

direito ao não conhecimento, tratamento, utilização e difusão de determinados dados 

pessoais pelo estado ou por terceiros; direito ao conhecimento da identidade dos 

responsáveis pela coleta, armazenamento, tratamento e utilização dos dados; direito 

ao conhecimento da finalidade da coleta e da eventual utilização dos dados; direito 

à retificação e, eventualmente, à exclusão dos dados armazenados (SARLET, 2020). 

Em sua dimensão objetiva, estabelece condições e procedimentos aptos a 

garantir exercício e fruição do direito fundamental (MENDES, 2021), o que abrange 

diretrizes para aplicação do direito infraconstitucional, deveres de ação do estado 

em sua proteção, estabelecimento de normas para sua atuação concreta e criação e 

constituição de organizações estatais e procedimentos administrativos e judiciais 

(SARLET, 2020). 

Seus titulares são pessoas naturais, identificadas e identificáveis, na medida 

em que pessoas jurídicas são mais bem protegidas por outros direitos fundamentais, 

não se descurando possibilidade de proteção instrumental a essas últimas, desde 

que em salvaguarda da sua própria privacidade (SARLET, 2020). 

Quanto aos seus destinatários, são órgãos estatais e particulares, porquanto, 

atualmente, dados pessoais são base para atuação de ambos em todos os papeis 

que venham a desempenhar (SARLET, 2021). 
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3 APREENSÃO DE CONTEÚDOS DIVERSOS DA COMUNICAÇÃO E ACESSO A 

METADADOS 

 

A expressão quebra de sigilo telemático abrange medidas de afastamento do 

sigilo de comunicações em tráfego e sigilo de comunicações e de dados 

armazenados em dispositivos móveis, em computadores, em servidores, além de 

metadados e dados cadastrais, o que inclui dados de localização e de deslocamento 

feitos pelos usuários de aplicativos (QUITO, 2020). 

O fundamento jurídico para busca de acesso a dados armazenados em 

servidores de empresas provedoras de aplicativos para Internet é o artigo 240 do 

Código de Processo Penal, tratando-se de espécie de busca e apreensão de 

informações (QUITO, 2020). 

Em relação aos registros de conexão e de acesso, que permitiriam identificar 

data e hora de início e fim de conexão e local em que teria sido realizada, 

denominados de metadados, afastamento de seu sigilo está disciplinado pelo artigo 

22, parágrafo único, do Marco Civil da Internet, e a doutrina sintetiza requisitos, 

destacando serem fundados indícios da ocorrência do ilícito; justificativa da utilidade 

dos registros solicitados; identificação do período ao qual se referem (QUITO, 2020). 

 

4 LIMITES AO DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

A doutrina aponta proporcionalidade (em sua dupla função, proibição de 

excesso e proibição de proteção insuficiente) e razoabilidade (ponderação ou 

proporcionalidade em sentido estrito) como limite dos limites dos direitos 

fundamentais, bem como garantia do núcleo essencial dos direitos fundamentais 

(SARLET, 2021-A). 

Em relação ao direito à proteção de dados, aplicam-se parâmetros para sua 

limitação, sempre com objetivo de proteção de outros direitos fundamentais ou bens 

jurídicos de estatura constitucional, com ressalva de que são necessárias exigências 

mais rigorosas e controle mais intenso das intervenções restritivas (SARLET, 2020). 

Com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a doutrina destaca 

que limitação do direito fundamental à proteção de dados exige base jurídica segura; 
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clareza sobre finalidade do tratamento dos dados, como forma de identificação do 

nível de intervenção; proporcionalidade, adequação e necessidade da medida; 

providências preventivas mínimas de cunho procedimental e organizacional 

(MENDES, 2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

A doutrina exibe uma escala decrescente para medir nível de limitação às 

garantias constitucionais causados por cada espécie de quebra de sigilo, partindo 

daquelas que exigem mais atenção aos requisitos para sua concessão, da seguinte 

forma: interceptações telefônicas e quebras de sigilo de comunicação armazenada; 

apreensões de conteúdos armazenados diversos do conteúdo humano das 

comunicações; acesso a metadados; acesso a dados cadastrais (QUITO, 2020). 

Apesar da gradação acima destacada, o acesso a metadados tais como 

aqueles deferido no âmbito da jurisprudência em análise implica limitação do direito 

fundamental à proteção de dados. 

O direito fundamental à proteção de dados apresenta autonomia e é retirado 

de uma leitura harmônica e sistemática do texto constitucional, de modo que se 

incorre em erro ao se o dissociar do direito à privacidade de que trata inciso X do 

artigo 5º da Constituição da República. 

Incorre-se em erro também ao se pretender limitação ao direito fundamental 

à proteção de dados de um número não identificado de pessoas. Essa determinação, 

para além da violação ao próprio direito fundamental em debate e também daquele 

da privacidade, esbarra nos termos do parágrafo único do artigo 22 do Marco Civil da 

Internet e nos termos do §3º do artigo 11 do Decreto n. 8771/2016, que veda 

elaboração de pedidos genéricos, tais como aquele deferido na decisão em análise. 

Nesse contexto, não de pode pretender partir para análise de 

proporcionalidade da intervenção deferida, porquanto, seja pela violação dos direitos 

fundamentais à proteção de dados e da privacidade, seja pela violação do suporte 

fático para deferimento da medida, não havia como se permitir quebra de sigilo 

telemático, mediante identificação de usuários de aplicativos de um conjunto não 
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identificado de pessoas relacionadas entre si apenas pelo fato de terem circulado 

por determinada área geográfica da Cidade do Rio de Janeiro. 

De qualquer forma, houve erros na análise da proporcionalidade da medida, 

porquanto a importância da quebra decretada não é suficiente para justificar, caso 

se pudesse realizar análise da proporcionalidade em sentido estrito, limitação do 

direito fundamental à proteção de dados e também daquele da privacidade de um 

número incontável de pessoas relacionadas unicamente pelo fato de terem 

transitado em dada região por determinado período. 

Por mais que se deva coibir atuação da milícia e promover respeito pela 

diversidade, a persecução criminal deve esgotar todos os meios disponíveis antes de 

colocar em risco direitos fundamentais. E a restrição aos direitos fundamentais 

jamais pode abranger um incontável número de pessoas quando a sociedade 

convive rotineira e intensamente com atitudes fascistas e totalitárias. 
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RESUMO 
 
Ao examinar a matéria que constitui objeto da ADO nº 26/DF, qual seja, a suposta 
mora do Congresso Nacional em criminalizar as práticas resultantes de 
homotransfobia, a Suprema Corte adotou solução que tensiona importantes 
postulados constitucionais que regem o nosso sistema jurídico-penal, assim como 
recolocou no centro do debate as fronteiras que limitam o exercício da jurisdição 
constitucional. 
Palavras-chaves: Criminalização; Homofobia; Legalidade; Jurisdição Constitucional. 
 
ABSTRACT 
 
In a decision rendered in Direct Unconstitutionality Action by omission no. 26/DF, 
wich deals with Congress potraction in make homophobia a crime, the Supreme Court 
adopted a view that strains important constitucional principles and that brings to the 
debate the limits of the constitucional jurisdiction. 
Keywords: Criminalization; Homotransphobia; Legality; Constitutional Jurisdiction. 

 

INTRODUÇÃO 

  

Em 13 de junho de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o 

julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26/DF 

e do Mandado de Injunção nº 4.733, propostos, respectivamente, pelo Partido 

Popular Socialista (PPS) e pela ABGLT – Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 

Transgêneros. 
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Católica do Rio Grande do Sul. Advogado Criminalista. 
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Abstraídas as particularidades procedimentais de cada ação, as quais 

tangenciam o cerne do presente ensaio, observa-se que os seus autores 

objetivavam, em apertada síntese, a ampliação da tutela penal projetada pelo 

legislador ordinário para que ela alcançasse práticas discriminatórias derivadas de 

preconceito em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero.  

Por rigor metodológico, a abordagem aqui proposta ficará adstrita aos limites 

da discussão travada no bojo da ADO nº 26. 

Nas razões da referida ação direta, argumentou a agremiação partidária que a 

inércia do Poder Legislativo em instituir tipos penais que contemplassem as aludidas 

práticas discriminatórias culminou por expor os homossexuais, transgêneros e 

demais integrantes desse grupo vulnerável a reiteradas violações aos seus direitos 

fundamentais, consubstanciadas em atos de violência física e psicológica. 

Ademais, afirmou que a carência normativa no que diz respeito à matéria em 

questão extrapolou o prazo razoável outorgado, ainda que de maneira implícita, pelo 

texto constitucional para a sua regulamentação (art. 5º, XLI e XLII, CRFB/88), 

esvaziando, por via de consequência, a proteção conferida à dignidade daqueles que 

integram a comunidade LGBT. 

Ponderou, ainda, que os atos de homofobia e transfobia, de irrecusável feição 

discriminatória, se subsumem à noção de racismo delineada pelo Supremo Tribunal 

Federal por ocasião do julgamento do caso Ellwanger (HC 82.424)2. Assim, sustentou 

que, ao criminalizar tão somente os atos discriminatórios relacionados à cor, etnia, 

religião e procedência nacional, o legislador ordinário concretizou de modo 

insuficiente o que determina o texto constitucional, em particular no seu artigo 5º, 

XLII. 

À luz desse quadro argumentativo, a Corte Suprema, por maioria – oito votos 

a três – acolheu parcialmente a pretensão formulada na ação direta, para, em 

resumo: i) reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional em 

                                                     
2 Na oportunidade, entendeu a Suprema Corte que o agrupamento de grupos sociais em raças é fruto 
de um processo de conteúdo político-social. Desse modo, a definição jurídico-constitucional do termo 
“racismo” deve ser feita a partir da conjugação de conceitos de ordens etimológica, etnológica, 
sociológica, antropológica e biológica com fatores e circunstâncias sociais e políticas que 
condicionaram a construção do texto constitucional (STF - HC: 82424 RS, Relator: MOREIRA ALVES, 
Data de Julgamento: 17/09/2003, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 19-03-2004). 
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implementar o mandado de incriminação derivado do art. 5º, XLI e XLII, da CRFB/88; 

ii) cientificar o Congresso Nacional, na forma do art. 103, §2º, da CRFB/88 c/c o art. 

12-H, caput, da Lei nº 9,868/99; iii) dar interpretação conforme a Constituição para 

enquadrar a homofobia e a transfobia nos diversos tipos penais definidos na Lei nº 

7.716/89, até que sobrevenha legislação autônoma, editada pelo Congresso 

Nacional. 

O voto-condutor, da lavra do Ministro Celso de Mello, assentou que as práticas 

homotransfóbicas se ajustam ao conceito de racismo, na amplitude conferida à 

expressão no bojo do julgamento do HC 82.424/ RS – caso Ellwanger. Assinalou, 

ainda, que o dever de instituir tipos penais contendo as sobreditas práticas deriva do 

mandado de incriminação que emana artigo 5º, XLI e XLII, da CRFB/88. 

No que diz respeito aos limites materiais impostos pelo princípio da 

legalidade, afiançou que o enquadramento interpretativo das práticas de homofobia 

e transfobia ao conceito de racismo inscrito na Lei nº 7.716/89, de feição 

polissêmica, não vulnera o referido postulado, eis que não traduz criação de tipos 

criminais ou de sanções penais, mas sim subsunção de condutas homotransfóbicas 

aos preceitos primários definidos neste diploma legal. 

É dizer, na compreensão da Suprema Corte, a prática de homotransfobia se 

amolda, por sua própria natureza, ao conceito de racismo preconizado pela Lei nº 

7.716/89, em especial na sua dimensão social. 

Por fim, afirmou-se no acórdão que o regime constitucional de proteção à 

liberdade religiosa e à livre expressão e divulgação de ideias não oferece proteção às 

condutas ilícitas violadoras dos direitos e liberdades fundamentais daqueles que 

integram a comunidade LGBT. 

 

1 ANÁLISE CRÍTICA DO ACÓRDÃO 

 

1.1 Legalidade estrita e criminalização primária pela via judicial  

  

Em suas manifestações apresentadas na ADO, os Presidentes da República e 

do Congresso Nacional argumentaram que a criação de tipos penais pela via judicial, 
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em sede de controle abstrato de constitucionalidade, viola o princípio da legalidade, 

em especial na dimensão da reserva de lei (art. 5º, XXXIX, CRFB/88). 

Nada obstante, considerou a Suprema Corte que o espectro semântico da 

noção de racismo acomoda as práticas que resultam de discriminação ou 

preconceito em virtude de orientação sexual ou identidade de gênero, viabilizando, 

assim, o emprego da técnica de decisão e de controle de constitucionalidade calcada 

no método da interpretação conforme a Constituição. 

Sob esse fundamento, assentou-se que a solução adotada no julgado não 

ostenta caráter aditivo ou criativo, mas se trata, isto sim, de construção de cunho 

interpretativo, que não implica em remodelação da noção de racismo já desenhada 

pelo STF no caso Ellwanger. 

Sem embargo, a estrutura argumentativa e as medidas implementadas no 

dispositivo do acórdão parecem indicar o contrário. 

Como cediço, a abstenção do Poder Legislativo em adotar as medidas 

legislativas necessárias à concretização de preceitos inscritos na Carta da República 

constitui condição sine qua non para que se possa reconhecer, em sede judicial, a 

mora legislativa e instar, por via de consequência, o Congresso Nacional preencher o 

vácuo criado pela ausência de regulamentação. 

Assim, no momento em que a Suprema Corte reconhece, em sede de controle 

de constitucionalidade abstrato, que o Congresso Nacional não adimpliu a sua 

obrigação de produzir tipos penais capazes de dar concretude aos mandados de 

incriminação inscritos na Constituição, ela acaba por negar, consequentemente, a 

existência de normas penais que versam sobre o objeto dos referidos mandados. 

Afinal, não há como se reconhecer a falta de regulamentação daquilo que já 

foi normatizado. 

Sucede que, no caso ora examinado, a Corte Suprema estabeleceu como 

premissa decisória que o Congresso Nacional não adimpliu a sua obrigação de 

produzir tipos penais capazes de dar concretude ao mandado de incriminação 

inscrito no artigo 5º, XLI e XLII, CRFB/88. 

Nada obstante, assentou, em um segundo momento, que as normas 

incriminadoras previstas na Lei nº 7.716/89 alcançam a prática de atos homofobia e 
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a transfobia, daí resultando a compreensão de que o legislador ordinário já satisfez 

o que determina o mandado de incriminação dirigido às referidas práticas. 

A solução apresentada, fundada em premissas incompatíveis, é sintomática: 

revela que a Suprema Corte não apenas subsumiu as práticas examinadas à Lei nº 

7.716/89, mas sim dilatou provisoriamente o conteúdo dos tipos penais inscritos no 

referido diploma legal para que eles alcançassem condutas que não foram 

primariamente previstas pelo legislador ordinário. 

Embora louvável o esforço do Tribunal no sentido de ampliar o escopo de 

proteção de grupos minoritários e censurar as práticas de categorização e exclusão 

de grupos sociais, a medida adotada parece encontrar obstáculo intransponível no 

princípio da legalidade. 

O sobredito princípio, que encontra assento na nossa Constituição (art. 5º, 

XXXIX) e cujas origens remontam às Constituições dos Estados americanos de 

Virgínia e de Maryland (1776), constitui poderoso escudo posto à disposição do 

cidadão face ao poder exercido pelo Estado na figura de seus representantes. 

Tradicionalmente vinculada à dimensão da reserva de lei, a legalidade foi 

aperfeiçoada na sua substância, passando, segundo a doutrina contemporânea, a 

figurar como modelo regulador que se decompõe em três principais postulados: o da 

reserva legal, associado às fontes das normas penais incriminadoras; o da 

determinação taxativa, relacionado à enunciação dessas normas; e o da 

irretroatividade, que concerne à validade das disposições penais no tempo (LUISI, 

2003, p. 19).  

Nasce da conjugação desses alicerces epistemológicos a exigência, para fins 

de aplicação da sanção penal, de que haja lei anterior incriminadora, editada pelo 

órgão legislativo competente, e redigida em linguagem clara, precisa e sem margem 

para ambiguidades. 

A esse respeito, leciona Ferrajoli que a lei, no sentido substancial de norma ou 

conteúdo legislativo, deve ser composta por pressupostos típicos dotados de 

significado unívoco e preciso, pelo que será possível seu emprego como figuras de 

qualificação em proposições judiciais verdadeiras ou falsas (FERRAJOLI, 2013, p. 

93). 
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Nessa ordem de ideias, a legalidade se dispõe a afastar do alcance do órgão 

julgador a possibilidade de criação de tipos penais incriminadores, seja pela 

invocação de normas não instituídas no nosso ordenamento, seja pela aplicação de 

técnicas interpretativas que ampliam o conteúdo das leis penais vigentes. 

Como acentua André Luis Calegari, tal postulado empresta segurança ao 

ordenamento jurídico e limita potestade punitiva do estado, viabilizando que os 

jurisdicionados saibam, de antemão, a conduta proibida e a sua respectiva sanção 

(CALEGARI, 2014, p. 384). 

Todavia, o que se percebe na espécie em análise é que o Supremo Tribunal 

Federal, não obstante reconhecer expressamente a inexistência de norma de 

conteúdo incriminador em relação às práticas transfóbicas, optou por ampliar o 

âmbito de incidência dos tipos penais previstos na Lei nº 7.716/89, acrescentando a 

este espaço as mencionadas práticas, o que vai de encontro à arquitetura projetada 

pelo princípio da legalidade. 

A decisão padece, ainda, de um segundo problema, qual seja, o alargamento 

hermenêutico do mandado de incriminação que emana do art. 5º, XLI e XLII, da 

CRFB/88). 

A esse respeito, colhemos o valioso escólio de Clèmerson Clève, Ingo Sarlet, 

Jacinto Coutinho, Lênio Streck e Flávio Pansieri, para os quais inexiste qualquer 

comando constitucional que exija a criação de tipos penais para a homofobia e 

transfobia, de modo que a criminalização dessas práticas se insere no âmbito da 

competência exclusiva do legislador ordinário, compreensão que não pode ser 

superada mesmo por uma interpretação extensiva de legislação em vigor (CLÈVE et 

al., 2014) 

Com efeito, além de extrapolar a própria teleologia da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, como veremos mais adiante, a solução 

encontrada afronta, na sua mais ampla extensão, o princípio da reserva absoluta de 

lei (art. 5º, XXXIX, da CRFB/88), assim como os demais postulados sobre os quais se 

alicerça o nosso sistema jurídico-penal. 
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1.2 A separação dos poderes e limites da jurisdição constitucional  

  

A par da questão trabalhada no tópico anterior, ponderaram os Presidentes da 

República e do Congresso Nacional que os pedidos formulados na multicitada ação 

colidem com o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CRFB/88), por 

caracterizarem usurpação das competências normativas dos demais poderes da 

República. 

A despeito de reconhecer a impossibilidade jurídico-constitucional de se 

tipificar delitos e cominar sanções penais mediante provimento jurisdicional, o 

Supremo Tribunal Federal rechaçou o argumento suso destacado, ao fundamento de 

que a solução construída na espécie não traduz nova hipótese de incidência de 

norma incriminadora, mas sim resultado de atividade hermenêutica cujo exercício 

lhe foi expressamente outorgado pelo texto constitucional. 

Retomando o raciocínio desenvolvido em linhas anteriores, convém reafirmar 

que o reconhecimento de mora imputável ao Congresso Nacional na criminalização 

de práticas transfóbicas é resultante, por razões lógicas, da constatação de que 

inexistia, até o referido julgamento, legislação ordinária disciplinando a matéria. 

Nessa perspectiva, ao decidir que as sobreditas práticas, dali em diante, 

passariam a constituir crime nos termos da Lei nº 7.716/89, a Suprema Corte 

criminalizou comportamentos antes não alcançados pelo direito penal.  

Não por outra razão, estabeleceu-se expressamente que a decisão projetaria 

efeitos, nesse particular, somente após o advento do seu trânsito em julgado. 

Assim, ao atuar como legislador positivo, dispondo sobre matéria 

sabidamente afeta à cláusula constitucional da reserva de lei, a Suprema Corte 

incursionou em terreno que lhe é estranho, usurpando as atribuições normativas do 

Parlamento e ameaçando a integridade do princípio da separação dos poderes, 

também de cariz constitucional (art. 2º, caput, CRFB/88) e que funciona como pedra 

angular do nosso sistema democrático. 

Bem a propósito, acentuam Lênio Streck e Fábio de Oliveira que o referido 

postulado tem por vocação o controle do poder pelo próprio poder, a caracterizar 

uma rede de fiscalização e limitação recíprocas, denominada de sistema de freios e 

contrapesos – checks and balances (STRECK, OLIVEIRA, 2014, p. 142). 
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Como expressão do sistema de freios e contrapesos, outorgou-se ao Poder 

Judiciário a competência para apreciar e coibir, em sede de fiscalização normativa 

abstrata, a letargia do Poder Legislativo em dar concretude às imposições que 

derivam do texto constitucional. 

Sem embargo, o processo de controle objetivo das omissões inconstitucionais 

deve obediência estrita aos limites enunciados pelo nosso arranjo normativo-

constitucional, em especial no que diz respeito aos efeitos da decisão que reconhece 

a mora do parlamento, os quais estão expressos no artigo 103, §2º, da Carta Magna, 

verbis: “declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva 

norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das 

providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 

trinta dias”. 

Assim, nas precisas lições de Jorge Miranda, a Corte Constitucional não pode, 

almejando colmatar lacunas normativas, prolatar decisões que disponham sobre 

matéria resguardada pelo manto da reserva legal, o que caracterizaria grave violação 

ao princípio da separação dos poderes (MIRANDA, 2000, p. 218). 

É precisamente o que se observa na hipótese vertente, eis que a Suprema 

Corte, excedendo os limites materiais impostos pelo texto constitucional, não se 

restringiu a cientificar o Congresso Nacional a respeito da sua mora, mas dilatou, a 

partir de construção interpretativa, os tipos penais que criminalizam o racismo, para 

que alcançassem as práticas de cunho discriminatório em desfavor dos integrantes 

da comunidade LGBT. 

 

CONCLUSÃO  

   

De todo o exposto, podemos concluir que a Suprema Corte, ao se deparar com 

tema de distinta relevância, qual seja, a inoperância do Poder Judiciário em 

concretizar o suposto mandado constitucional de incriminação de práticas 

homotransfóbicas, adotou solução que não se ajusta à arquitetura normativa 

desenhada pela Constituição Federal. 

Ultrapassando os limites aos quais a jurisdição constitucional encontra-se 

adstrita e fazendo as vezes de legislador positivo, o STF ampliou o espectro 
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semântico dos tipos penais previstos na Lei nº 7.716/89 para inserir as referidas 

práticas, que, até então, não haviam sido objeto de criminalização pelo legislador 

ordinário. 

Além de vulnerar o princípio da legalidade estrita e seus consectários (art. 5º, 

XXXIX, CRFB/88), que vedam a intervenção normativa de órgãos estatais não-

legislativos para fins de criação de normas penais, a decisão ofendeu o princípio da 

separação dos poderes (art. 2º, caput, CRFB/88), eis que incursionou em terreno 

estranho aos órgãos jurisdicionais, desequilibrando o sistema de repartição de 

competências constitucionalmente estruturado.  

Em última análise, não obstante a nobreza dos propósitos e a profundidade 

dos argumentos manejados na decisão examinada ao longo do presente ensaio, 

tem-se que a solução por ela alcançada ameaça seriamente a integridade de parte 

dos principais postulados que estruturam o nosso sistema jurídico-constitucional.  
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RESUMO 
 
O trabalho apresenta um comentário acerca do tema nº 1.148 da repercussão geral 
que fora reconhecida pela Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, no 
âmbito do recurso extraordinário nº 1.301.250, originário do Rio de Janeiro/RJ, cujo 
debate diz respeito aos limites e ao alcance de decisões judiciais de quebra de sigilo 
de dados pessoais quando desprovidas da indicação acerca da delimitação temporal 
e de qualquer elemento concreto apto a identificar as pessoas atingidas. É esboçada 
a significação da privacidade e apontado o problema da eventual flexibilização por 
conta de outros interesses do Estado, como é o caso de procedimentos penais 
destinados a verificação de fatos e aplicação da lei penal, seguido de um 
apontamento crítico-reflexivo como contributo para discussão. 
Palavras-chave: dados pessoais; decisão judicial; investigação; flexibilização; 
privacidade.  
 
ABSTRACT 
 
The paper presents a commentary on the theme nº 1.148 of the general repercussion 
that was recognized by Minister Rosa Weber of the Federal Supreme Court, under the 
extraordinary appeal nº 1.301.250, originating in Rio de Janeiro/RJ, whose debate 
concerns the limits and the scope of court decisions breaking the confidentiality of 
personal data when lacking an indication of the temporal delimitation and any 
concrete element able to identify the affected persons. The meaning of privacy is 
outlined and the problem of possible flexibility due to other interests of the State is 
highlighted, as is the case of criminal procedures aimed at verifying facts and 
applying criminal law, followed by a critical-reflective note as a contribution to the 
discussion. 
Keywords: personal data; judicial decision; investigation; flexibilization; privacy. 
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1 O CASO EM DEBATE 

 

 O juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em 

procedimentos pe-nais, deferiu a quebra de sigilo de dados de um conjunto não 

identificado de pessoas que rea-lizaram, em um determinado período, pesquisas nos 

motores de busca do Google, adotando determinadas palavras-chave (Marielle 

Franco; vereadora Marielle; agenda vereadora Marielle; Casa das Pretas; Rua dos 

Inválidos, 122 ou Rua dos Inválidos”). Ou seja, fora expedida uma ordem de quebra 

genérica de sigilo telemático. 

 O Google Brasil Internet Ltda. e o Google LLC, não conformados com a decisão 

judi-cial de quebra genérica de sigilo telemático, impetraram mandado de segurança 

perante o juízo colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a fim 

de afastar a determinação judicial em destaque. A ordem postulada no mandado de 

segurança não foi concedida e, as-sim, os impetrantes interpuseram recurso 

ordinário contra o acórdão proferido pelo juízo cole-giado do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, sustentando nas razões recursais a não existência de 

suporte constitucional e legal para quebra de sigilo sem a individualização das 

pessoas atingidos pela medida judicial, uma vez que ao teor dos artigos 5º, X, XII e 

93, X da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 2º da Lei nº 

9.296/1996, do arti-go 22 do Marco Civil da Internet, do artigo 11 do Decreto-Federal 

n. 8.771/2016, e da Reso-lução CNJ n. 59/2008, a quebra de sigilo é ato excepcional. 

 No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Rogério Schietti, relator do recurso 

em mandado de segurança nº 60.698/RJ, destacou que a controvérsia acerca da 

ordem que “defe-riu a quebra do sigilo de dados, com o objetivo de identificar IP’s e 

‘Device IP’s’ de um con-junto não identificado de pessoas”, em conformidade com 

as razões apresentadas, estava cen-trada em três aspectos:  

 

Centra-se a irresignação, portanto e resumidamente, em três aspectos: 1) 

ausência de base constitucional e legal para quebra de sigilo genérica e aleatória, 

sem a indi-vidualização dos alvos e imputação de infração penal, a ensejar a 

violação do de-vido processo legal, do princípio da presunção de inocência, da 

privacidade, do di-reito de acesso à informação e da liberdade de comunicação; 
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2) ausência de fun-damentação adequada da decisão que determinou a quebra 

do sigilo; 3) inobser-vância do princípio da proporcionalidade. 

 

 Ao abordar o tema debatido, afastando as razões apresentadas pelos 

recorrentes Goo-gle Brasil Internet Ltda. e Google LLC, e votando por negar 

provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança nº 60.698/RJ (mantendo 

a ordem de quebra genérica de sigilo te-lemático), o Ministro Rogério Schietti 

explanou que, entre outros fundamentos jurídicos, “a finalidade de elucidação dos 

crimes, de alta complexidade investigativa, justifica a requisição de dados, cuja 

ciência pelas autoridades que atuam no caso não causará reflexos significativos nos 

direitos fundamentais das pessoas abrangidas pela determinação [...]”. A maioria dos 

mi-nistros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça acompanhou o 

entendimento dispos-to no voto proferido pelo relator, Ministro Rogério Schietti. 

 A divergência de entendimento fora ressaltada no voto proferido pelo Ministro 

Sebas-tião Reis Júnior (recurso ordinário em mandado de segurança nº 60.698/RJ), 

para o qual a pri-vacidade — protegida na Constituição da República Federativa do 

Brasil, além do disciplina-do no artigo 11º, § 3º, do Decreto nº 8.777/16 —, veda 

pedidos genéricos e, assim, no caso concreto, a ordem judicial não poderia se manter 

dentro da legalidade, uma vez que objetiva a identificação de pessoas a partir da 

verificação de uma ampla quantidade de usuários que seri-am atingidos pela ordem 

judicial:  

 

Primeiro, esclareço que, no meu entender, em que pese em um primeiro momento 

não haver a identificação pessoal do usuário, é evidente que tal determinação 

bus-ca, ao final, essa identificação, senão não teria razão de ser. E assim há, 

senão em um primeiro momento, invasão à privacidade dos usuários porque tais 

dados vão permitir não só saber onde eventualmente o usuário esteve em um 

período de 4 di-as, bem como quais foram as buscas que fez na internet no 

mesmo período.  

Segundo, esclareço que vejo possível sim a solicitação por parte da Justiça de 

in-formações como estas que estão em debate neste momento, desde que 

devidamen-te justificadas e especificadas. 
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Porém, levando em consideração o princípio constitucional que protege, em 

regra, a privacidade, bem como o disposto no art. 11, § 3º, do Decreto nº 

8.771/16, que ex-pressamente veda pedidos genéricos, entendo que a amplitude 

do que foi determi-nado torna a decisão questionada ilegal. E isso porque a 

decisão não apresenta, em qualquer momento, justificativa suficiente quanto à 

extensão das informações soli-citadas.  

A determinação judicial cuida de um período de quatro dias (por que não três ou 

cinco, ou seis, ou dez?) e atinge um número não identificado de pessoas sem 

qual-quer justificativa para tanto. 

 

 Como visto, ao apreciar o processo, por maioria, o juízo colegiado que 

compunha a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao 

recurso ordinário em mandado de segurança nº 60.698/RJ e, assim, manteve a 

ordem judicial de os recorrentes for-necerem a identificação dos IP’s ou ‘Device ID’s 

que utilizaram o Google como ferramenta de busca no período compreendido entre 

o dia 10 de março de 2018 até 14 de março de 2018, para realizar consultas com as 

seguintes palavras-chave: ‘Mariele Franco’; ‘Vereadora Mariele’; ‘Agenda Vereadora 

Mariele’; ‘Casa das Pretas’; ‘Rua dos Inválidos, 122’ ou ‘Rua dos Inváli-dos’. 

 Diante do deliberado, o Google Brasil Internet Ltda. e o Google LLC, com lastro 

no artigo 102, III, “a”, da Constituição de República Federativa do Brasil, interpuseram 

recurso extraordinário apontando a ofensa aos artigos 5º, X e XII e 93, IX, do diploma 

constitucional destacado. O Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça, proferiu decisão admitindo o recurso extraordinário. No âmbito 

do Supremo Tribunal Federal, em 27 de maio de 2021, a Ministra Rosa Weber, relatora 

do recurso, proferiu decisão reconhecendo a repercussão geral, a qual fora 

acompanhada, por unanimidade, pelos demais ministros inte-grantes da Corte 

Constitucional, conforme se depreende do seguinte extrato da decisão profe-rida no 

recurso extraordinário nº 1.301.250/RJ: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEBRA DE SIGILO 

DE DADOS PESSOAIS. REGISTROS DE ACESSO À INTERNET E FOR-NECIMENTO 

DE IP. DECISÃO GENÉRICA. NÃO INDICAÇÃO DE PARÂME-TROS MÍNIMOS PARA 

IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS. NÃO DELIMITA-ÇÃO, ADEMAIS, DO ESPAÇO 
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TERRITORIAL EM QUE VEICULADA A ORDEM. PROTEÇÃO À INTIMIDADE E AO 

SIGILO DE DADOS (ART. 5º, X e XII, CF). QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL 

MULTIPLICADOR DA CONTRO-VÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. 

Possui índole constitucio-nal e repercussão geral a controvérsia relativa aos 

limites e ao alcance de decisões judiciais de quebra de sigilo de dados pessoais, 

nas quais determinado o forneci-mento de registros de acesso à internet e de IPs 

(internet protocol address), circuns-critos a um lapso temporal demarcado, sem, 

contudo, a indicação de qualquer ele-mento concreto apto a identificar os 

usuários. 2. Repercussão geral reconhecida. 

 

 Este é caso em debate, em breve exposição. Assim, imperioso, destacar o 

problema e para comentar o deliberado. 

 

 2 O PROBLEMA 

 

 Na óptica limitada ao interesse deste comentário, delimita-se o problema a 

partir da significação da privacidade e da viabilidade de sua flexibilização por conta 

de outros interes-ses do Estado, como é o caso dos procedimentos penais 

destinados a verificação de fatos e aplicação da lei penal. 

 

3 EXPOSIÇÃO CRÍTICA-REFLEXIVA 

 

 Em conformidade ao problema indicado, faz-se necessário discorrer acerca 

da privaci-dade na rede mundial de computadores e, com isso, seguir com o 

comentário e a conclusão. 

As interações entre a Internet e a sociedade modificaram a comunicação entre 

as pes-soas, encurtando o espaço e o tempo e acarretando desafios à vida em rede, 

de onde, mesmo que não se deseje viver, não há como fugir, pois, mesmo que o 

indivíduo não se importe com a rede, as redes se importarão com o indivíduo 

(CASTELLS, 2003, p. 230), já que o tempo atual é marcado pela “[...] complexidade 

das relações sociais e evolução dos meios tecnológicos” (CORDEIRO; PAULA NETO, 

2015, fl. 01). A comunicação ocorre não apenas pela opinião pública convencional 
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“[...] agendada pelos meios de comunicação tradicionais e controlada por interesses 

privados e pelas regulações e poderes estatais” (SOUZA; BAVARESCO, 2013, p. 109), 

como também pela chamada opinião pública diferenciada “[...] que tem, como 

agentes, os cidadãos protagonistas e descentralizados, com mobilidade instantânea 

e articulados em rede sociais” (SOUZA; BAVARESCO, 2013, p. 109). A forma de 

distribuição das informa-ções pela rede é complexa e não ocorre pelo mero 

encaminhamento do centro à periferia; as informações estão acessíveis a todos e 

faz-se possível acessar a totalidade dessas, independen-temente de onde a rede é 

acessada (LEMOS; DI FELICE, 2014, p. 35). Assim, o indivíduo que vive em sociedade, 

“[...] neste tempo e neste lugar”, não tem escolha, “[...] terá de estar às voltas com a 

sociedade em rede. Porque vivemos na Galáxia da Internet” (CASTELLS, 2003, p. 

230). 

Os desafios à proteção da privacidade em termos amplos, compreendidos o 

resguardo da intimidade e da vida privada, são expressivos, já que o traço 

fundamental da Internet e, por conseguinte, da vida em rede, é o de liberdade, onde 

tudo existe, está e pode; é da essência da Internet, pois fora projetada por seus 

criadores de forma não hierarquizada e, inclusive, com a capacidade de burlar 

obstáculos para seguir um caminho livre (CASTELLS, 2003, p. 139). Neste contexto, 

a ofensa à privacidade não é uma exceção em tal ambiente, onde há dissemi-nação 

fácil e veloz das informações. Os desafios à preservação de um domínio privado — 

pro-teção da intimidade e da vida privada —, existem e são expressivos no 

desenvolvimento da vida em rede, não existindo “[...] garantia alguma de que, 

enquanto operamos na rede, não haja alguém nos observando, de que nosso correio 

não seja violado e seu conteúdo, reunido, se for preciso” (LUIS CEBRIÁN, 1999, p. 89). 

De toda a sorte, existe previsão de proteção à privacidade na legislação brasileira. 

No ordenamento jurídico pátrio, os direitos à intimidade e à vida privada estão 

disci-plinados no artigo 5°, inciso X da Constituição Federal, e no artigo 21 do Código 

Civil. Ao tratar sobre o tema da privacidade, destaca-se que o “[...] artigo 21 do novo 

Código Civil bra-sileiro trabalha com o direito fundamental à intimidade e à vida 

privada, no âmbito das rela-ções privadas, como um efetivo direito subjetivo”, ou 

seja, de acordo com a lição de Maria Cláudia Mércio Cachapuz (2006, p. 207-209), 

embasada nos ensinamentos de Robert Alexy, “[...] se apresenta como um feixe de 
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posições jus fundamentais [...]” e, assim, “[...] tanto pode exprimir um direito a algo, 

como pode delimitar uma liberdade ou mesmo determinar uma competência 

jurídica”. Com este raciocínio, afirma-se que o artigo 21 do Código Civil é um dos 

instrumentos “[...] que autorizam, frente ao caso concreto, discutir a situação em que 

se encontra, no mínimo, ameaçado o direito de desfrutar de uma esfera própria da 

privacidade”. O ordenamento jurídico resguarda a intimidade e a vida privada, 

portanto. A partir deste raci-ocínio, veja-se, então, o significado de cada um destes 

espaços privados que, em termos gerais, compõem o que se pode denominar como 

privacidade. 

A intimidade trata-se do núcleo reservado, protegido contra a intromissão de 

terceiros, inclusive daquelas com quem se convive diariamente (VIEIRA, 2007, p. 37). 

O direito a inti-midade é aquele que “[...] dispõe o indivíduo de não ser arrastado para 

a ribalta contra a sua vontade. De subtrair-se à publicidade e de permanecer 

recolhido na sua intimidade” (JÚ-NIOR, P., 1995, p. 43). Pode-se, portanto, 

compreender a intimidade como o espaço mais restrito do ser humano, não 

compartilhado, um espaço exclusivo da mente. Em outras palavras, a intimidade 

pode ser definida como o espaço reservado de cada indivíduo, o local onde tran-

sitam os pensamentos, ou seja, o espaço protegido de intromissões de outros 

indivíduos: “[...] o direito de destoar da média social e viver, ainda que solitariamente, 

a sua diferença, a sua escolha” (CACHAPUZ, 2006, p. 129). 

Com relação à locução vida privada — diferentemente da noção de intimidade 

—, a clausura não é absoluta, há participação de terceiros sobre determinados 

pensamentos do ser humano, uma parcela de informações que é compartilhada. A 

reserva de local privado não dei-xa de existir, mas apenas os terceiros escolhidos 

integram a partilha de algumas informações; não se trata de um isolamento e da pura 

individualidade identificados no espaço reservado à intimidade (LINCK, 2018). A vida 

privada situa-se “[...] no campo dos atos humanos exter-nos, lembrando que se 

refere a atos que a pessoa não deseja publicar nem divulgar, quer que o 

conhecimento de tais atos permaneça limitado a um círculo restrito de pessoal” 

(CACHAPUZ, 2006, p. 129). Ou seja, a vida privada “[...] é também o âmbito de 

exclusividade do indivíduo, mas que, por sua natureza cambiária, repercute mais 

intensamente no âmbito coletivo, motivo pelo qual, seu raio de proteção é mais 
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amplo” (AGOSTINI, 2011, p. 129). Nesta esfera do íntimo, o indivíduo compartilha os 

fatos e as informações com algumas pessoas próximas, em virtude de uma relação 

de convivência e confiança, não almejando a difusão da esfera pública da vida e, por 

conseguinte, a violação deste espaço (CACHAPUZ, 2006, p. 130). Assim, en-tende-

se que a proteção da vida privada diz respeito àquele espaço reservado ao 

compartilha-mento de informações pessoais com os indivíduos próximos, por conta 

da convivência e da confiança estabelecidas. 

As noções apresentadas em relação à intimidade e à vida privada demonstram 

a exis-tência de diferenças acerca da amplitude do desenvolvimento da proteção ao 

domínio priva-do. Esta distinção faz-se relevante para compreensão “correta do bem 

jurídico afetado” (AGOSTINI, 2011, p. 129), bem como pela circunstância de contribuir 

para solução de confli-tos, já que quanto “[...] mais interior a esfera atingida, ou seja, 

quanto mais íntima a informa-ção divulgada, mais grave se caracteriza a conduta de 

quem acessou ou de quem divulgou indevidamente tais dados [...]” (VIERA, 2007, p. 

37-39). Todavia, não obstante a relevância das diferenças apontadas em relação à 

intimidade e à vida privada, a adoção do termo priva-cidade, se mostra específico o 

suficiente para o comentário em curso, bem como a escolha “[...] se revela por si só 

a mais adequada, justamente por unificar os valores expressos pelos termos 

intimidade e vida privada” (DONEDA, 2006, p. 111-112). O termo privacidade 

comporta a “[...] noção de guarda-chuva”, “[...] grosso modo, poderia ser considerada 

uma palavra-ônibus” (DONEDA, 2016, p. 111-112, nota 248). 

Nesta linha de exposição do pensamento, pode-se asseverar, em termos 

abrangentes (palavra-ônibus), que o direito à privacidade consiste “[...] em um direito 

subjetivo de toda pessoa”, tratando “[...] não apenas de controlar suas informações 

de caráter pessoal, mas tam-bém resistindo às intromissões indevidas provenientes 

de terceiros” (VIEIRA, 2007, p. 30-31). A noção básica é a “[...] de que nem o Estado 

nem a sociedade de modo geral devem se in-trometer, indevidamente, na vida 

pessoal dos indivíduos” (MARMELSTEIN, 2014, p. 133). Enfatiza-se a importância de 

uma esfera privada, livre de ingerências externas para proteção e livre 

desenvolvimento do indivíduo (DONEDA, 2016, p. 142). Ou seja, “[...] cada um tem o 

direito, em relação aos parentes próximos, a que fatos e comportamentos de 

natureza existen-cial, relativos a ele e à sua família em sentido lato, não sejam 
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divulgados ao externo” (PER-LINGIERI, 2007, p. 183). Em termos de ambiente 

tecnológico, define-se a privacidade como o direito “[...] de manter o controle sobre 

as próprias informações” (RODOTÀ, 2008, p. 92). Na sociedade em rede, o direito à 

privacidade pode ser visto como uma autodeterminação informativa (SCHWABE, 

2005, p. 233-245), uma vez que contempla o “[...] controle do pró-prio sujeito sobre 

a maneira como os outros utilizam as informações a seu respeito, de forma a evitar 

discriminações, significações do sujeito, objetivações e avaliações fora de contexto” 

(BARBOSA, 2016, p. 176). A privacidade, assim, diz respeito ao controle do próprio 

íntimo, não apenas da manutenção do segredo, mas principalmente da 

autodeterminação das informa-ções de cunho pessoal.  

 Então, considerando o exposto, a Constituição de República Federativa do 

Brasil per-mite a quebra de sigilo de dados telemáticos, no âmbito de procedimentos 

penais, em relação a pessoas indeterminadas? Não. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Diante do narrado acerca do caso e da exposição realizada no tocante aos 

contornos da privacidade, manifestou-se pelo entendimento contrário a quebra de 

sigilo de dados telemáti-cos, no âmbito de procedimentos penais, em relação a 

pessoas indeterminadas, aderindo-se a linha de entendimento esboçada no voto 

divergente proferido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança nº 

60.698/RJ, ou seja, a Constituição de República Federativa do Brasil protege a 

privacidade: o afastamento deste direito fundamental, sem uma delimitação fática e 

específica não assegura a intromissão estatal (quebra da barreira) na privacidade 

das pessoas, cuja realiza-ção somente poderá ocorrer em situações excepcionais. 

Note-se, é sabido que os direitos fun-damentais não são protegidos de maneira 

absoluta (CANOTILHO, 2003, p. 451) e, portanto, diante de determinados contextos 

fáticos comportam a harmonização com outros interesses do Estado, mas não se 

pode esquecer que os “fins não podem jamais justificar os meios” (SAR-LET, 2015, 

p. 405-408). Com efeito, em que pese não se tratar de tarefa simples — “não ape-nas 

se interpretam os textos legais, mas também os fatos a que estes se encontram 
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referidos” —, faz-se necessária uma investigação meticulosa. No caso concreto, não 

obstante a decisão que venha a ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a 

violação a privacidade já fora per-petrada em relação ao público geral (idoso, adulto, 

adolescente e criança) contemplado pela ordem judicial questionada, de modo que a 

futura decisão da Corte Constitucional, em termos de repercussão geral, como é de 

ser, surtirá efeitos para o futuro (no caso concreto poderá exis-tir, em tese, apenas 

uma nulidade acerca da prova produzida). 

 Portanto, em termos suscintos, é reconhecida a dificuldade acerca do tema, 

por conta dos interesses envolvidos, mas não se pode adotar a exceção com regra: 

a quebra de sigilo de dados telemáticos, no âmbito de procedimentos penais, não 

pode ocorrer em relação a pessoas indeterminadas. A manipulação de dados 

pessoais consiste em um dos maiores desafios contemporâneos do direito à 

privacidade (Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionali-dade nº 6.387/DF) 

e, assim, impõe a manutenção do debate para proporcionar a identificação do modo 

de exercício do direito em causa (SARLET, 2015, p. 407-408). 
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RESUMO 
 
Em 19 de abril de 2016, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão histórica, 
pela qual manteve a perda da nacionalidade brasileira de Cláudia Hoerig por 
aquisição voluntária de nacionalidade norte-americana, o que, posteriormente, 
possibilitou a sua extradição aos Estados Unidos. Ao votar pela procedência da 
extradição, o Ministro Relator sustentou que a extraditanda possuía autorização para 
residência permanente nos Estados Unidos (green card) e que, por isso, sua 
naturalização naquele país ocorrera de forma voluntária. Utilizando-se de 
interpretação literal, fundamentou seu voto com base no § 4º do artigo 12 da 
Constituição Federal que determina a perda da nacionalidade brasileira em 
decorrência de aquisição voluntária de outra nacionalidade. Ao assim julgar, deixou, 
entretanto, de considerar que Cláudia Hoerig não podia exercer a sua profissão de 
contadora sem a obtenção da nacionalidade norte-americana e de que sofria outras 
restrições aos seus direitos, inclusive ao direito de entrar e sair dos Estados Unidos, 
em decorrência de ser estrangeira naquele país, fatores capazes de refutar a tese de 
que aquisição de nacionalidade norte-americana ocorrera voluntariamente. Ao 
analisar os argumentos presentes nos votos dos Ministros do STF, percebe-se que a 
maior parte dos julgadores deixaram de analisar o caso à luz dos direitos 
fundamentais e da realidade vivida por mais de 2,5 milhões de brasileiros que 
migraram para outros países, onde sofrem restrições ao exercício dos direitos civis. 
Palavras-chave: Naturalização – Perda da Nacionalidade – Extradição – 
Interpretação à Luz dos Direitos Fundamentais. 
 
ABSTRACT 
 
On April 19, 2016, the Federal Supreme Court issued a historic decision, upholding the 
loss of Brazilian citizenship of Cláudia Hoerig by voluntary acquisition of US 
citizenship, which subsequently made her extradition to the United States possible. 
When voting for the merits of the extradition, the Minister Rapporteur argued that the 
extradited woman had authorization for permanent residence in the United States 
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(green card) and that, therefore, her naturalization in that country had occurred 
voluntarily. Using a literal interpretation, he based his vote on § 4 of article 12 of the 
Federal Constitution, which determines the loss of Brazilian citizenship as a result of 
the voluntary acquisition of another citizenship. In so judging, however, he failed to 
consider that Cláudia Hoerig could not fully exercise her profession as an accountant 
without obtaining US nationality and that she suffered restrictions on her rights, 
including to enter and leave the United States, as a result of being a foreigner in that 
country, factors capable of refuting the thesis that the acquisition of US citizenship 
had occurred voluntarily. When analyzing the arguments present in the votes of the 
Justices of the STF, it is clear that most judges failed to analyze the case in light of 
fundamental rights and the reality experienced by 2.5 millions of Brazilians who 
migrated to other countries, where they suffer restrictions in the exercise of civil 
rights. 
Keywords: Naturalization – Loss of Nationality – Extradition – Interpretation in the 
Light of Fundamental Rights 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em 19 de abril de 2016, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal proferiu 

uma decisão histórica, pela qual indeferiu, com fundamento no § 4º do artigo 12 da 

Constituição Federal, o pedido de revogação do ato do Ministro da Justiça que 

decretou a perda da nacionalidade brasileira de Cláudia Hoerig (nascida Cláudia 

Cristina Sobral).2  

O § 4º do artigo 12 da Constituição Federal prevê a perda da nacionalidade 

brasileira quando da aquisição voluntária de outra nacionalidade, alcançando tanto 

o brasileiro naturalizado quanto o brasileiro nato. No referido julgado, o Relator 

sustentou que a aquisição da nacionalidade norte-americana por Cláudia ocorreu por 

livre e espontânea vontade, eis que a mesma já era possuidora de green card antes 

de pedir a naturalização, o que lhe assegurava pleno direito de moradia e trabalho 

legal nos Estados Unidos da América (BRASIL, 2021a). 

 Posteriormente à decretação da perda de nacionalidade de Cláudia, o STF 

autorizou, por maioria dos votos, a extradição solicitada pelo governo 

estadunidense, 3  tratando-se do primeiro caso de extradição de uma pessoa que 

perdeu a nacionalidade originária  brasileira  por  naturalização  voluntária  em  outro 

                                                     
2 Mandado de Segurança (MS) n.º 33.864/DF, julgado pelo STF em 19 de abril de 2016 (BRASIL, 2021a). 
3 Extradição passiva n.º 1.462/DF, julgada pelo STF em 28 de março de 2017 (BRASIL, 2021b). 
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país. 

O caso analisado é relevante, pois estima-se que 2,5 milhões de brasileiros 

vivam hoje no exterior (JORNAL CONTÁBIL, 2021), 4  muitos dos quais se veem 

forçados a se naturalizar nos países onde residem para que não sofram restrições 

aos seus direitos. Com base na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no caso Cláudia Hoerig, a naturalização no exterior por parte de brasileiros 

que buscam condições dignas de vida fora do Brasil tem grandes chances de implicar 

na perda da nacionalidade brasileira.  

A nacionalidade é o elo fundamental que conecta os direitos fundamentais e a 

vida em uma sociedade democrática, tornando-se um fator determinante em um 

mundo onde há um crescente abismo entre as condições de vida dos nacionais de 

países ricos e aquela dos nacionais de países pobres (BENHABIB, 2013, p. 501).  

Nascer em um país pobre ou, em uma família pobre em um país desigual, 

quase sempre implica na ausência de oportunidades para o desenvolvimento 

humano e para uma vida digna, constituindo um dos principais fatores para a 

migração (MARTIN, 1992, p. 1000). Situação que ocorre no caso do Brasil, um país 

“exposto ao desafio histórico de enfrentar uma herança de injustiça social que exclui 

parte significativa de sua população do acesso a condições mínimas de dignidade e 

cidadania” (BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2000, p. 20). 

Assim, apesar de o Brasil ocupar a 12ª colocação no ranking do PIB, que avalia 

o produto interno bruto (GLOBO, 2021a), o país ocupa apenas a 84ª posição no índice 

de desenvolvimento humano (IDH) entre 189 países (GLOBO, 2021b). Os dados 

mostram que o Brasil não é um país pobre, mas sua riqueza não reflete em qualidade 

de vida para a maior parte da população, a qual segue sendo privada de direitos 

fundamentais. 

Neste sentido, Ingo Wolfgang Sarlet (2018, p. 21) explica que: 

                                                     
4 De acordo com dados da Receita Federal, desde 2016 cerca de 20 mil pessoas deixaram oficialmente 
o Brasil a cada ano para viver no exterior, se juntando a aproximadamente 2,5 milhões de brasileiros 
que já deixaram o país, mas estima-se que o número de brasileiros vivendo no exterior seja bem maior, 
eis que muitos brasileiros não registram saída definitiva do país na Receita Federal com o objetivo de 
poder manter seus CPFs ativos, assim como, suas contas bancárias no Brasil  (JORNAL CONTÁBIL, 
2021). Em muitos casos, os brasileiros que vivem no exterior enviam recursos para ajudar as suas 
famílias no Brasil e têm como objetivo voltar ao país com recursos para abrir algum negócio em 
território nacional. 
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(...) segue particularmente agudo o perene problema da eficácia e efetividade dos 

direitos fundamentais, de modo especial em face do ainda não superado (pelo 

contrário, em partes do Planeta, cada vez mais agudo) fosso entre ricos e pobres. 

 

A falta de qualidade de vida no Brasil se manifesta, por um lado, através do 

baixo nível de efetividade de direitos sociais como saúde, educação, saneamento 

básico, habitação e transporte público.5 E, por outro lado, salário e condições de 

emprego que não possibilitam às classes menos favorecidas a compensação da 

ausência do Estado no fornecimento destas prestações (ICMPD, 2013, p. 13).6 Soma-

se a isso, o problema de segurança pública nas grandes metrópoles brasileiras que 

representa um grave risco ao próprio direito à vida. 

Analisada sob essa perspectiva, a migração e a posterior opção pela 

naturalização no exterior pode não ser exatamente uma “opção voluntária”, eis que 

da nacionalidade dependem não apenas os direitos políticos, como a participação no 

processo democrático, mas também, muitas vezes, os direitos trabalhistas, os 

direitos civis e o direito à saúde (BALLIN, 2014, p. 121), sem os quais, o estrangeiro 

não apenas vive uma experiência de “cidadão de segunda classe”, como refere Arendt 

(2017), mas também pode não alcançar sequer o mínimo para uma vida digna.  

Assim, diante da complexidade do tema, questiona-se se a interpretação 

literal, utilizada pela maior parte dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao 

julgarem o caso Cláudia Hoerig, é suficiente para alcançar uma decisão que se 

encontre em conformidade com o espírito da Constituição Federal. 

A análise foi realizada à luz da teoria dos direitos fundamentais, “na medida 

em que os direitos fundamentais constituem parâmetro hermenêutico e valores 

                                                     
5 Ingo Wolfgang Sarlet explica que a falta de efetividade dos direitos sociais no plano interno possui 
efeitos internacionais, pois implica na falta de efetividade de direitos com os quais o país se 
comprometeu internacionalmente: “Da mesma forma, como os direitos sociais consagrados pela CF 
compartilham da condição plena de direitos fundamentais, também não é aqui que se poderão 
verificar maiores problemas na relação entre tratados e ordem interna, mas sim, no campo dos níveis 
de efetividade dos direitos sociais, notadamente no que concerne ao não atendimento, pelos atores 
estatais nacionais, dos parâmetros mínimos em matéria de direitos sociais estabelecidos pelos 
organismos internacionais que interpretam e zelam pela devida observância dos tratados 
internacionais” (SARLET, 2018, p. 142). 
6 A publicação Brasil-Europa Migração financiada pela União Europeia apurou que 34% dos brasileiros 
emigram por motivos econômicos, enquanto 19% emigram por motivos profissionais (ICMPD, 2013, p. 
13). 
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superiores de toda a ordem constitucional e jurídica” (SARLET, 2018, p. 67) e, os 

direitos de nacionalidade, enquanto direitos fundamentais, são requisitos para o 

exercício dos direitos políticos, ou seja, para os direitos de agir e opinar que 

conduzem à concretização do direito ao pertencimento (ARENDT, 2017, p. 388), 

permitindo transcender o silêncio e a escuridão da esfera privada (OUDEJANS, 2014, 

p. 11). 

 

1 CASO CLÁUDIA HOERIG: PERDA DE NACIONALIDADE E EXTRADIÇÃO 

 

Cláudia Hoerig, nascida Cláudia Cristina Sobral, foi acusada pela promotoria 

norte-americana de ter assassinado o seu então marido, o norte-americano Karl 

Hoerig, em 12 de março de 2007, na cidade de Newton Falls, em Ohio, nos Estados 

Unidos da América (BRASIL, 2021a). 

Cláudia nasceu no Brasil e é filha de brasileiros, tendo emigrado aos Estados 

Unidos da América, onde se casou em 1990 com um cidadão norte-americano 

chamado Thomas Bolte. Em 28 de setembro de 1999, Cláudia obteve a naturalização 

norte-americana, tendo declarado solenemente “renunciar e abjurar fidelidade a 

qualquer Estado ou soberania” (BRASIL, 2021a). 

Mais tarde, Cláudia divorciou-se de Thomas e, em 2005, casou-se com Karl 

Hoerig, piloto da Força Aérea Norte-Americana (BRASIL, 2021a).  

De acordo com a Nota Verbal nº 436/2016, apresentada pela autoridade norte-

americana ao Supremo Tribunal Federal, Cláudia Hoerig teria comprado um revólver 

em 10 de março de 2007, o qual teria sido utilizado por ela em um centro de tiros e, 

dois dias mais tarde, contra o marido, causando sua morte. A perícia identificou que 

os fragmentos de bala encontrados no corpo de Karl Hoerig eram provenientes da 

arma comprada por Cláudia Hoerig dois dias antes. No mesmo dia em que Karl Hoerig 

foi assassinado, Cláudia teria pego um voo para o Brasil (BRASIL, 2021b). 

Em 2007, o governo dos Estados Unidos da América postulou pela abertura de 

processo administrativo de extradição junto ao Ministério da Justiça para que 

Cláudia fosse julgada pelo crime de homicídio doloso em território norte-americano. 

O processo foi autuado sob o nº 08000.007874/2007-84, tendo sido indeferido em 
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2010 sob o argumento de que Cláudia era brasileira nata, havendo vedação 

constitucional para sua extradição (BRASIL, 2021b). 

Entretanto, considerando que Cláudia havia obtido a naturalização nos 

Estados Unidos da América, o Ministério da Justiça instaurou, de ofício, o processo 

administrativo nº 08018.011847/2011-01, por meio do qual declarou a perda da 

nacionalidade brasileira de Cláudia, o que ocorreu sem que a interessada pudesse 

exercer a ampla defesa e o contraditório (BRASIL, 2021a). 

Irresignada com a decisão administrativa, Cláudia ingressou com pedido de 

reaquisição de nacionalidade brasileira (que foi indeferido em agosto de 2017) e 

impetrou mandado de segurança contra o ato do Ministro da Justiça no Superior 

Tribunal de Justiça (MS 20.439/DF). A impetrante alegou que se viu forçada a obter 

a naturalização para poder exercer a profissão de contadora nos Estados Unidos da 

América, profissão que, naquele país, só pode ser exercida por norte-americanos 

natos ou naturalizados. Fundamentou o pedido com base na exceção prevista no 

artigo 12, § 4.º, II, b da Constituição Federal. O pedido foi acolhido em decisão 

monocrática que suspendeu, provisoriamente, a eficácia da portaria ministerial 

(BRASIL, 2021b).    

Entretanto, posterior pedido do Procurador Geral da República foi acolhido pelo 

Ministro Relator do processo, provocando o declínio da competência em favor do 

Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2021b). 

Em 19 de abril de 2016, a Primeira Turma do STF, por 3 votos a 2, negou o 

Mandado de Segurança (MS 33.864), mantendo a decisão do Ministro da Justiça que 

declarou a perda de nacionalidade brasileira de Cláudia. Na decisão, o Relator, 

Ministro Luís Roberto Barroso sustentou que a aquisição da nacionalidade norte-

americana se deu de forma voluntária, eis que Cláudia já possuía green card quando 

solicitou a naturalização e que, por isso, não se aplicaria a exceção do artigo 12, § 

4.º, II, b da Constituição Federal (BRASIL, 2021a). 

Na mesma linha do relator, o Ministro Luiz Fux sustentou que é vedada a 

extradição de brasileiro, mas a própria Constituição, que veda a extradição de 

brasileiro, afirma que o brasileiro perde a sua nacionalidade, ao adquirir 

voluntariamente outra nacionalidade. Segundo o Ministro Fux, quando uma pessoa 
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assume uma outra nacionalidade, ela se submete ao regime jurídico político daquele 

outro país (BRASIL, 2021a). 

Em voto vencido, o Ministro Edson Fachin sustentou que o artigo 5º, LI, que 

prevê a vedação de extradição de brasileiro nato, seguia sendo aplicável ao caso, o 

que obstaria a extradição de Cláudia. Ressaltou que o caráter absoluto da norma não 

admitia exceções e que a impetrante poderia ser julgada pelo Estado brasileiro, à luz 

da extraterritorialidade da lei penal prevista no art. 7º, inciso II, alínea b, do Código 

Penal Brasileiro (BRASIL, 2021a). 

Também em voto vencido, o Ministro Marco Aurélio defendeu que a perda da 

nacionalidade brasileira não ficaria condicionada ao fato de a lei estrangeira deixar 

de reconhecer a nacionalidade originária, pois isso, condicionaria a perda da 

nacionalidade brasileira originária aos ditames da lei estrangeira, traduzindo a 

submissão da ordem jurídica constitucional nacional a uma legislação estrangeira. 

Assim, para o Ministro Marco Aurélio, o brasileiro nato não poderia perder a 

nacionalidade, posto que a nacionalidade seria direito indisponível (BRASIL, 2021a). 

Ainda assim, por maioria, venceu a tese apresentada pelo Relator e, no dia 

seguinte ao julgamento, Cláudia foi encaminhada à Penitenciária Feminina da 

Colmeia do Gama (no Complexo Penitenciário da Papuda) em atendimento ao pedido 

de prisão preventiva para extradição (PPE 694) requerido pelo governo dos Estados 

Unidos da América ao Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2021d).   

Com a perda de nacionalidade brasileira de Cláudia Hoerig mantida pelo 

Supremo Tribunal Federal, em 28 de março de 2017 ocorreu o julgamento do 

processo de extradição (Extradição 1.462/DF). 

O Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, votou pelo deferimento da extradição, 

sustentando estarem presentes os requisitos para a mesma, constantes na 

legislação infraconstitucional e no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e os 

Estados Unidos da América (BRASIL, 2021b).  

O Relator sustentou que qualquer pessoa tem o direito de adquirir uma nova 

nacionalidade e de perder a nacionalidade originária e que ninguém está condenado 

a ter uma nacionalidade que não deseja se optar por adquirir outra (BRASIL, 2021b). 

Sobre a vedação de extradição de brasileiro nato, prevista no artigo 5º, LI da 

Constituição Federal, o Ministro Relator manifestou que tal tema já havia sido 
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superado quando do julgamento do Mandado de Segurança (MS 33.864), afirmando 

que a extraditanda não era mais nacional brasileira (BRASIL, 2021b). 

No mesmo julgado e, seguindo o voto do Relator, o Ministro Luiz Fux sustentou 

que a “Constituição prestigia o brasileiro que quer ser brasileiro” e que a aquisição 

voluntária de outra nacionalidade é “um desprezo cívico do cidadão brasileiro pela 

sua nacionalidade”: “perde-se a nacionalidade brasileira pela aquisição voluntária de 

outra nacionalidade. O que significa dizer, no fundo, um desprezo cívico do cidadão 

pela sua nacionalidade” (BRASIL, 2021b, p. 38). 

Seguindo o voto do Relator, o Ministro Alexandre de Morais fez extensa análise 

dos requisitos legais para a extradição, constatando estarem todos preenchidos 

(BRASIL, 2021b). A Ministra Rosa Weber também seguiu o voto do Relator, Ministro 

Luís Roberto Barroso, entendendo que “o texto constitucional contempla, como 

hipótese de perda da nacionalidade brasileira, a aquisição voluntária de outra 

nacionalidade” e que as duas exceções previstas no dispositivo constitucional 

sequer foram alegadas pela extraditanda (BRASIL, 2021b, p. 37). 

O Ministro Marco Aurélio, por outro lado, defendeu que o caso deveria ser 

interpretado, “tendo em conta o grande todo que é a Constituição Federal”, e que a 

nacionalidade brasileira encontra-se “no rol das garantias sociais, o principal rol da 

Carta de 1988, ou seja, no artigo 5º”, manifestando-se, assim, contrariamente à 

extradição (BRASIL, 2021b, p. 42). 

Ao final, prevaleceu a posição majoritária que seguiu o entendimento do 

Relator, concedendo-se a extradição de Cláudia Hoerig aos Estados Unidos da 

América para que respondesse pelo crime de homicídio doloso. 

 

2 COMENTÁRIOS AOS JULGADOS: A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DA 

INTERPRETAÇÃO LITERAL EM CASOS ENVOLVENDO A PERDA DE NACIONALIDADE 

BRASILEIRA E EXTRADIÇÃO 

 

A nacionalidade é o resultado derivado da soberania de um país que tem por 

finalidade distinguir o nacional do estrangeiro, restringindo a este o gozo dos direitos 

privados que lhe forem facultados a exercer como decorrência do acesso permitido 
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no território nacional do país, e reconhecendo àqueles os direitos civis e políticos, 

devendo proteção além das fronteiras (GUIMARÃES, 1995, p. 2). 

Ingo Wolfgang Sarlet (2018, p. 182) explica que: 

 

Diferentemente dos direitos individuais e coletivos, reconhecidos a todos os 

brasileiros e estrangeiros residentes no país, os direitos de cidadania têm sua 

titularidade atribuída a um específico grupo de pessoas, formado pelos nacionais 

e cidadãos. 

 

Os estrangeiros são privados da esfera pública, seja por não possuírem 

direitos políticos, seja pela restrição aos direitos de agir e de opinar politicamente. 

Direitos que, segundo Arendt, são fundamentais para que se efetive o direito de 

pertencer a uma comunidade organizada, onde a pessoa possa ser julgada pelas 

suas opiniões e ações e não pelo local onde nasceu (ARENDT, 2017, p. 388).  

No Brasil a Constituição Federal estabelece que o brasileiro nato perderá a 

nacionalidade brasileira caso opte voluntariamente por outra nacionalidade, mas traz 

duas exceções: 

 

Art. 12 (...) § 4.º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: (...) II 

- adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária, salvo nos casos: a) 

de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; b) de 

imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em 

estado estrangeiro, como condição de permanência em seu território ou para o 

exercício de direitos civis (BRASIL, 2021c). 

 

Com base no dispositivo acima, a doutrina reconhece o direito de mudança de 

nacionalidade, o que significa dizer que a pessoa deve ter uma nacionalidade, desde 

o nascimento, porém esse vínculo não a impede de, posteriormente, mudar 

voluntariamente de nacionalidade, pois o Estado a que pertencia a pessoa não pode 

impedi-la de realizar essa mudança (CAHALI, 2010, p. 412). E, como “consequência 

natural” da opção de mudança, assim manifestada, ter-se-ia a cominação positivada 
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no art. 12, § 4º, II, da Constituição: “(...) perde a nacionalidade o brasileiro que: (...) II- 

por naturalização voluntária, adquirir outra nacionalidade” (BRASIL, 2021c). 

Porém, o dispositivo prevê na alínea “b”, II, § 4º do artigo 12 uma exceção à 

perda da nacionalidade brasileira que merece ser analisado cuidadosamente no caso 

Cláudia Hoerig. Segundo a alínea “b” do referido dispositivo, não se perde a 

nacionalidade brasileira quando a naturalização no país estrangeiro for condição, 

prevista na norma estrangeira, “para o exercício de direitos civis” (BRASIL, 2021c). 

Sobre o tema, Florisbal Del’Olmo explica que: 

 

Entendemos que, se o brasileiro se naturaliza para exercer direitos civis que ele 

não usufruía como estrangeiro, tais como ocupar certos cargos, obter salários 

mais elevados, ter o direito de herdar, adquirir direitos para seus dependentes, 

como acesso ao serviço público de saúde e de educação, pode-se depreender 

que há uma imposição, ainda que tácita, da legislação estrangeira (DEL’OLMO, 

2016, p. 784). 

 

A existência de uma “imposição, ainda que tácita” a que se refere Florisbal 

Del’Olmo é o que parece ocorrer no caso de Cláudia Hoerig na medida em que ela se 

naturalizou para poder exercer o direito de trabalhar como contadora e poder entrar 

e sair dos Estados Unidos da América sem correr riscos no setor de migração. 

Assim entendeu o Ministério Público Federal ao se manifestar pela concessão 

do mandado de segurança, quando o caso ainda tramitava no Superior Tribunal de 

Justiça, entendendo que deveria ser aplicada a exceção do artigo 12, § 4º, II, b, “tendo 

a impetrante adquirido a nacionalidade estrangeira com o fim de permanecer de 

forma legal no território norte-americano, com o pleno exercício de seus direitos civis, 

sobretudo o direito ao trabalho” (BRASIL, 2021a, p. 27). 

Esse argumento foi trazido pela defesa de Cláudia Hoerig no processo de 

extradição junto ao Supremo Tribunal Federal, ao sustentar que:   

 

(...) o greencard restringia a sua liberdade, pois não permite que os seus 

portadores se ausentem do país por mais de 1 (um) ano, além de não permitir o 

exercício pleno da carreira de contadora, uma vez que as vagas de emprego de 
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contador são destinadas apenas aos nacionais norte-americanos, de modo que, 

antes de adquirir a nacionalidade norte-americana, a extraditanda somente 

conseguia trabalhar como auxiliar contábil, recebendo um valor correspondente 

a um quinto do valor recebido por um contador. Diante disso, a defesa alega que 

não se pode considerar completamente voluntária a aquisição da nacionalidade 

norte-americana (BRASIL, 2021b, p. 4). 

 

Além das restrições aos direitos civis apresentadas pela defesa, existe um 

conjunto de outras restrições que, somadas, tornam quase irresistível a naturalização 

no exterior, destacando-se os custos e as burocracias impostos pelas leis 

migratórias para obtenção e renovação das permissões de residência no exterior; as 

constantes transformações da legislação estrangeira com novas restrições à 

imigração e ao acesso dos direitos por parte dos estrangeiros; a tendência de 

criminalização da imigração com a detenção de estrangeiros no setor de migração 

(CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2014, p. 531); as restrições para reunificação familiar; 

as inseguranças trazidas pela possibilidade de revogação de vistos, deportação, 

expulsão; a desapropriação de bens de estrangeiros; as dificuldades de reingresso 

no país anfitrião após viagens internacionais; as dificuldades enfrentadas pelos 

estrangeiros para receber atendimentos de saúde, locar imóveis, abrir contas 

bancárias e obter empregos (GALLOWAY, 2019, p. 19).  

Assim, mesmo quando os estrangeiros obtêm a residência permanente como 

ocorreu com Cláudia Hoerig, isso não garante o mínimo de direitos necessários para 

que uma pessoa se sinta segura no país anfitrião, eis que a autorização de 

permanência (tal como o green card estadunidense ou o permesso di soggiorno 

italiano) necessita de renovação, o que inclui procedimentos burocráticos e custosos, 

não raras vezes humilhantes, que costumam incluir pagamento de taxas altas, 

preenchimento de longos e complexos formulários e demonstração de atendimento 

de certos requisitos como emprego, renda, conhecimento do idioma, vínculo familiar 

com nacional e residência fixa. De forma que há o risco reiterado de não conseguirem 

renovar sua residência (AUGÉ, 2010, p. 49).  
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Entretanto, as restrições elencadas pela defesa não foram consideradas 

suficientes no voto do Relator do processo de extradição, Ministro Luís Roberto 

Barroso que sustentou o curioso direito de perder a nacionalidade brasileira: 

 

(...) a Constituição e a doutrina são pacíficas, a meu ver, com todas as vênias, no 

sentido de que qualquer pessoa tem o direito de adquirir uma nova nacionalidade 

e perder a nacionalidade originária. Faz parte da vida, faz parte do Direito 

Internacional. Ninguém está condenado a ter uma nacionalidade que não deseja 

se optar por adquirir outra (BRASIL, 2021b, p. 17).  

 

O argumento de que o brasileiro não está “condenado a ter uma nacionalidade 

que não deseja” não encontra respaldo na realidade fática dos emigrantes brasileiros, 

os quais, não querem deixar de ser brasileiros, simplesmente saem do país por 

motivos econômicos (ICMPD, 2013, p. 13) e pela falta de eficácia e efetividade de 

direitos fundamentais como direito ao desenvolvimento, segurança e saúde.  

Contrariamente à conjuntura vivida pelos emigrantes brasileiros, o Relator 

afirmou ainda que: “- Pois, então, as pessoas têm o direito de fazer escolhas. Eu 

conheço muitas pessoas que adquiriram novas nacionalidades. Eu acho que faz 

parte da autonomia da vontade (da) pessoa. A Constituição, claramente, diz qual é o 

efeito da aquisição de uma nova nacionalidade: é perder a originária” (BRASIL, 2021b, 

p. 17).  

Na frase “A Constituição, claramente, diz qual é o efeito da aquisição de uma 

nova nacionalidade: é perder a originária” o Relator utilizou-se de interpretação 

doutrinária e literal, sendo possivelmente influenciado, seja pelo “direito técnico dos 

manuais”, seja pela sua pré-compreensão (Vorverständnis), decorrente das suas 

vivências e entendimentos prévios, os quais, criam um véu que dificulta a 

compreensão mais profunda da realidade que circunda os fatos.7 

A argumentação em prol da perda da nacionalidade e da concessão de 

extradição ganharia ainda um viés patriótico no voto do Ministro Luiz Fux, para quem, 

                                                     
7 Lenio Luiz Streck, trabalhando o Direito a partir da matriz Heidegger-Gadameriana, explica que o 
jurista fala o Direito e do Direito a partir da sua pré-compreensão. Quando essa pré-compreensão é 
estabelecida com base em uma tradição inautêntica do Direito, provoca um ocultamento que 
impossibilita uma visão condizente com o verdadeiro ser do Direito (STRECK, 2002, p. 186). 
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a aquisição voluntária de outra nacionalidade é “um desprezo cívico do cidadão 

brasileiro pela sua nacionalidade”: “perde-se a nacionalidade brasileira pela 

aquisição voluntária de outra nacionalidade. O que significa dizer, no fundo, um 

desprezo cívico do cidadão pela sua nacionalidade” (BRASIL, 2021b, p. 38). 

Após o referido apelo patriótico que, inevitavelmente, faz lembrar o slogan 

“Brasil: ame-o ou deixe-o”, o Ministro acrescentou que: “Na verdade, o que está por 

detrás dessa regra constitucional da perda da nacionalidade brasileira é exatamente 

motivar o cidadão brasileiro a ter amor ao seu País. E quem tem amor ao seu País 

não abre mão da sua nacionalidade” (BRASIL, 2021b, p. 38). 

O entendimento do Ministro parece ignorar algumas consequências da 

modernidade, tais como a globalização do mundo do trabalho e a intensificação da 

migração como fenômeno de massa (GIDDENS, 2005).  Ademais, seguir esse 

entendimento levaria à conclusão de que quem ama o Brasil, mesmo que tenha a 

oportunidade, não deve buscar uma vida digna no exterior ou, caso o faça, não deve 

se naturalizar no país estrangeiro, sob pena de, em o fazendo, ser punido com a perda 

da nacionalidade brasileira.  

Tal posição, em alguns casos, poderia implicar em uma dupla punição ao 

emigrante brasileiro que perderia, por um lado, por ter nascido em um país que carece 

de políticas públicas que garantam a eficácia e a efetividade dos direitos 

fundamentais a todos e, por outro lado, perde a nacionalidade brasileira ao tentar 

obter uma vida digna em um país estrangeiro que garante aos seus cidadãos 

oportunidades para o seu desenvolvimento. 

Com voto vencido, o Ministro Marco Aurélio questionou a técnica 

hermenêutica utilizada pelos seus colegas:  

 

Posso alargar o que se contém nesse dispositivo? Não. Não posso partir para 

uma interpretação ampliativa, muito menos restritiva. Considero esse dispositivo 

interpretado, tendo em conta o grande todo que é a Constituição Federal. E, 

logicamente, busco o sentido dessa alusão à perda da nacionalidade brasileira 

no rol das garantias sociais, o principal rol da Carta de 1988, ou seja, no artigo 5º, 

e aí chego ao inciso LI (BRASIL, 2021b, p. 42). 
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A interpretação à luz “do rol das garantias sociais”, defendida pelo Ministro 

Marco Aurélio no trecho acima, ainda que tenha sido minoritária, aponta um caminho 

para que, em futuras decisões, o Supremo Tribunal Federal possa superar a 

interpretação literal aplicada ao tema da perda da nacionalidade e extradição.  

A complexidade da temática exige uma interpretação que leve em 

consideração o conjunto de fatores que tem praticamente forçado os brasileiros a se 

naturalizarem no exterior, assim como, a baixo grau de eficácia e efetividade dos 

direitos fundamentais no Brasil que reflete em carências nas áreas de segurança, 

saúde, transporte e educação no país. Fatores que fazem com que mais de 2,5 

milhões de brasileiros busquem uma vida digna no exterior. 

Para alcançar uma interpretação à luz dos direitos fundamentais, os 

julgadores também não podem estar influenciados politicamente por pressão de 

governos estrangeiros, devendo, como salientado por Squeff e Weimer (2017), deixar 

a política das relações exteriores para os diplomatas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma série de fatores relacionados com o baixo grau de eficácia e efetividade 

dos direitos fundamentais no Estado brasileiro tem sido responsável pela emigração 

de brasileiros ao exterior. Assim, o Brasil que historicamente vinha sendo conhecido 

como um país de imigração e de oportunidades, passou, desde a década de 1980, a 

conhecer também o fenômeno da emigração, hoje alcançando mais de 2,5 milhão de 

brasileiros residindo oficialmente no exterior. 

Vinte países são os principais destinos da migração mundial. No caso dos 

emigrantes brasileiros, destacam-se os Estados Unidos, os países da Europa 

Ocidental e o Japão, ou seja, países onde a população conta com boa remuneração 

e um bom nível de eficácia e efetivação de direitos fundamentais. 

Uma vez acolhidos como residentes regulares nestes países, os emigrantes 

brasileiros não gozam do direito de permanência indefinida, mas sim de residência 

temporária, a qual implica na necessidade de renovações das permissões, além de 

outras restrições no exercício dos direitos fundamentais. As referidas restrições de 
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direitos tornam-se gradualmente maiores em uma conjuntura mundial em que cresce 

a popularidade da extrema direita e a xenofobia. 

Neste contexto, inúmeros brasileiros se veem praticamente forçados a adquirir 

a nacionalidade dos países de acolhimento para que possam ter uma vida digna, o 

que, não foi levado em consideração nos termos dos julgados do Supremo Tribunal 

Federal no caso Cláudia Hoerig. Infelizmente, adotou-se uma interpretação literal e 

patriótica do § 4º do artigo 12 da Constituição Federal determinando-se a perda da 

nacionalidade brasileira de Cláudia Hoerig. 

Lamentavelmente, o julgado de Extradição nº 1462/DF, demonstrou o 

afastamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à realidade 

brasileira ao fundamentarem a perda de nacionalidade brasileira com o argumento 

de que não se pode forçar um brasileiro a manter a nacionalidade brasileira e que 

obter a nacionalidade de outro país é um indicativo de que o amor pelo Brasil não 

mais existe. 

Tal interpretação ignorou que muitos emigrantes brasileiros auxiliam suas 

famílias no Brasil com recursos econômicos provenientes do exterior e que outros 

sonham em poder retornar ao país com recursos para abrir o seu próprio negócio.  

Na medida em que o julgado pode se tornar um importante precedente 

jurisprudencial, torna-se necessário reforçar a necessidade de analisar essa 

temática à luz dos direitos fundamentais, evitando-se, assim, uma dupla punição 

daqueles brasileiros que, sem oportunidades para o desenvolvimento no país, 

passam também a perder a sua nacionalidade brasileira ao se naturalizarem no 

exterior. 

A complexidade do tema exige a superação da concepção patriótica de 

nacionalidade, baseada no amor à pátria, em prol de uma visão cosmopolita de 

nacionalidade, condizente com o atual período de avançada globalização. Faz-se 

necessária uma interpretação constitucional que permita ao nacional brasileiro a 

liberdade de se naturalizar em países onde há oportunidades de trabalho e boas 

condições de vida para si e para sua família, sem, por isso, perder sua nacionalidade 

originária.  

Tal concepção cosmopolita de nacionalidade, aplicada internacionalmente, 

seria capaz de mitigar os danos decorrentes das desigualdades existentes entre 
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países ricos e países pobres, que fazem com que a nacionalidade definida pelo 

sangue ou pelo local de nascimento seja tão injustamente determinante para a vida 

das pessoas. 
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Abel Romeu Dall’Acqua1 

RESUMO 
 
O presente trabalho examina os votos divergentes exarados pelos Ministros Nunes 
Marques e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, nas ADPF  701/MG e ADPF 
881/DF, que tratam sobre a constitucionalidade dos atos administrativos que 
decretaram o fechamento temporário de templos e igrejas pela Pandemia de Covid-
19. O objetivo é verificar se esse fechamento, na fase crítica da Pandemia no Brasil, 
feriu o direito fundamental da liberdade religiosa. O Estudo, a partir de método de 
abordagem dedutivo e o método de interpretação sistemático, apresenta os 
fundamentos usados nos votos, promovendo uma análise crítica de ambos, 
refletindo sobre antinomia jurídica, princípio da proporcionalidade e preservação do 
núcleo essencial do direito dito violado. Conclui-se que, num exame de ponderação, 
guiando-se pelo dever de proteção ao bem jurídico de hierarquia superior, é possível 
uma limitação do direito fundamental à liberdade religiosa, desde que se faça 
preservando o núcleo essencial desse direito, o qual, mostra-se, foi preservado.  
Palavras-chave: direitos fundamentais, conflito, pandemia 
 
ABSTRACT 
 
This paper examines the divergent votes cast by Justices Nunes Marques and Gilmar 
Mendes, of the Federal Supreme Court, in ADPF 701/MG and ADPF 881/DF, which 
deal with the constitutionality of the administrative acts that decreed the temporary 
closure of temples and churches for the Covid-19 pandemic. The objective is to verify 
whether this closure, in the critical phase of the Pandemic in Brazil, violated the 
fundamental right of religious freedom. The Study, based on the deductive approach 
method and the systematic interpretation method, presents the grounds used in the 
votes, promoting a critical analysis of both, reflecting on legal antinomy, the principle 
of proportionality and preservation of the essential core of the so-called violated 
right. It is concluded that, in an examination of balancing, guided by the duty to 
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protect the higher-ranking legal good, a limitation of the fundamental right to 
religious freedom is possible, as long as the essential core of this right is preserved. 
Keywords: fundamental rights, conflict, pandemic. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em abril de 2021, em um dos momentos mais críticos da Pandemia de Covid-

19 no Brasil, duas decisões do Supremo Tribunal Federal chamaram a atenção da 

mídia brasileira. A questão enfrentada, em ambas, foi a constitucionalidade ou não 

de atos normativos de diferentes locais que teriam determinado a suspensão 

irrestrita das atividades presenciais em templos, igrejas e afins. Este trabalho 

pretende examinar os votos dissonantes proferidos pelos Relatores da ADPF 

701/MG2, Ministro Nunes Marques, e da ADPF 881-MC/DF3, Ministro Gilmar Mendes.  

  Pleiteavam os autores de ambas as demandas a anulação dos atos 

restritivos e a abertura dos templos religiosos à prática de atividades religiosas 

coletivas presenciais. Asseveram que os decretos atacados atentavam contra o 

direito fundamental à liberdade religiosa, prevista no artigo 5º, inciso VI4, e à laicidade 

do Estado brasileiro, prevista no artigo 19, inciso I5, ambos da Constituição Federal.  

Na decisão exarada no exame liminar da ADPF 701/MG, o Ministro Nunes 

Marques concedeu a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para o 

fim de determinar que os Estados, Distrito Federal e Municípios se abstivessem de 

editar ou de exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que 

proíbam completamente a realização de celebrações religiosas presenciais, por 

motivos ligados à prevenção da Covid-19. 

Complementarmente, determinou que fossem aplicados, nos cultos, missas e 

reuniões de quaisquer credos e religiões, os protocolos sanitários de prevenção, 

relativos à limitação de presença (no máximo 25% da capacidade), distanciamento 

                                                     
2 Aforada pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos - ANAJURE 
3 Aforada pelo Partido Social Democrático - PSD 
4 Art. 5º, VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 
5 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou 
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma 
da lei, a colaboração de interesse público; 
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social, entre outros, sem prejuízo da possível e gradativa mitigação das restrições 

pelo Poder Executivo, conforme houvesse evolução positiva no tratamento e 

combate à pandemia. 

Por sua vez, no exame da ADPF 881-MC/DF, Ministro Gilmar Mendes julga 

improcedente a pretensão do requerente, mantendo as restrições impostas no 

decreto questionado. 

Observe-se que as decisões são antagônicas, embora exaradas pela mesma 

Corte e em análise de atos administrativos semelhantes que tinham objetivo comum, 

como visto alhures. A isso se dedicará esse trabalho: analisar os argumentos 

jurídicos que permearam uma e outra decisão e as razões da dissonância, apontando 

qual está em maior sintonia com os fundamentos constitucionais do Direito 

brasileiro. 

Esse processo será guiado pelo método de abordagem dedutivo, uma vez que 

parte da análise dos princípios constitucionais para avaliação do caso objeto de 

exame pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal. O Método de interpretação será 

sistemático, pois considerará o enfrentamento da divergência dentro do sistema 

Constitucional Brasileiro e as teorias de interpretação aplicáveis. A pesquisa, quanto 

à sua natureza, será teórica, com a revisão da bibliografia sobre o tema visando a 

construir e embasar o referencial teórico para a análise do caso concreto. 

 

1 A DECISÃO DO MINISTRO NUNES MARQUES 

 

 A decisão do Ministro Nunes Marques aponta o centro da controvérsia na 

possibilidade ou não de cada ente federado efetivamente proibir a realização de culto 

presencial, em dadas fases da Pandemia, ou se pode apenas restringir a presença do 

público e impor medidas de distanciamento social, o que justificaria a ativação da 

jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 

Aduz, em seu voto, que a “impugnação recai sobre atos normativos municipais 

e estaduais que, sob o argumento de serem medidas sanitárias, eliminam, sem prazo 

certo e sem proporcionalidade, a liberdade de culto e religião.” 

O Ministro considera que ao tratar o serviço religioso como não-essencial, 

Estados e municípios poderiam, por via indireta, eliminar os cultos religiosos, 



 

168 | Constituição e Direitos Fundamentais – jurisprudência nacional, estrangeira e internacional comentada 

 

suprimindo aspecto absolutamente essencial da religião, que é a realização de 

reuniões entre os fiéis para a celebração de seus ritos e crenças. Isso, segundo ele, 

caracterizaria um ataque à liberdade de culto e religião e seria uma interferência 

indevida do Estado6. 

Em um exame comparativo, apresenta decisão da Suprema Corte dos Estados 

Unidos quando do julgamento do caso South Bay United Pentecostal Church v. 

Newson (592 U.S. __ 2021), a qual considerou legítima a restrição de público em 

cultos religiosos (tolerando a ocupação de até 25% da capacidade dos templos), mas 

considerou inconstitucional a proibição completa dos cultos religiosos. 

Por fim, diz que a proibição categórica de cultos não ocorre sequer em estados 

de defesa (CF, art. 136, § 1º, I) ou estado de sítio (CF, art. 139). Como poderia ocorrer 

por atos administrativos locais? Certo, as questões sanitárias são importantes e 

devem ser observadas, mas, para tanto, não se pode fazer tábula rasa da 

Constituição. 

Observe-se que o raciocínio desenvolvido na decisão admite a possibilidade 

de aplicar restrições, interferindo na liberdade de culto na forma menos restritiva. 

Refuta, por outra, uma medida mais dura, que proíbe, temporariamente, a realização 

presencial dos cultos. Aplica, como fica nítido, a máxima do uso de instrumentos 

suficientes para atingir igual resultado, limitando um direito apenas na medida 

necessária para que o outro fosse garantido. Robert Alexy trata essa aferição como 

a expressão da ideia de eficiência de Pareto7: uma posição pode ser melhorada sem 

que uma outra seja piorada. (ALEXY, 2015, pag. 590).  

A deficiência no raciocínio está ligada à incapacidade de controle do 

coronavírus e de sua transmissibilidade. A ciência domina o sistema de transmissão 

de várias espécies de vírus, porém, o coronavírus ainda não é uma destas espécies 

                                                     
6 Porém, em que pese a dificuldade conceitual, é preciso afirmar que o Estado laico garante, em tese, 
a neutralidade das decisões estatais, no sentido de que nenhuma confissão religiosa tomará as 
rédeas do processo decisório. A neutralidade não quer dizer o afastamento do fenômeno religioso, o 
que é impossível, decorrência da influência religiosa na formação e conformação do Estado Moderno, 
conforme frisado  alhures. Porém,  a  laicidade   demanda   um   necessário   distanciamento  entre  o  
Estado e a religião, no que se refere às questões públicas (MORAIS, 2021, pág.192). 
7 Segundo a Wikipedia Eficiência ou óptimo de Pareto é um conceito desenvolvido 
pelo italiano Vilfredo Pareto, que define um estado de alocação de recursos em que é impossível 
realocá-los tal que a situação de qualquer participante seja melhorada sem piorar a situação 
individual  de  outro  participante. O  conceito  tem  aplicações  no  campo  da  economia,  engenharia,  
informática, e ciências sociais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Itália
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Informática
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciências_sociais
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sob controle, haja vista variantes como da África do Sul, Índia e Manaus. O sistema 

de Pareto pressupõe que haja um controle das variáveis para que a observação seja 

válida. Uma vez que não se conhece, nem muito menos se controla os níveis de 

transmissibilidade do coronavírus, não há como alcançar a eficiência de Pareto, pois 

não se sabe até onde se pode ir com uma variável quantas pessoas podem estar no 

mesmo ambiente fechado, em relação a outra variável nível de transmissibilidade do 

vírus.  

A aplicação do sistema de balanceamento usado na decisão fica fragilizada 

quando não se pode assegurar que a simples limitação de público (fiéis) nos templos 

ou igrejas seria suficiente para alcançar o mesmo fim buscado com o fechamento 

total. Os dados que amparam as decisões administrativas revelam a insuficiência de 

tal limitação. Não bastasse, seria realmente impossível fazer a fiscalização de todos 

os templos, igrejas e afins para garantir se medida menos gravosa seria cumprida ou 

não. 

Ao fazer a defesa do princípio da liberdade religiosa, deixa de considerar o 

caráter excepcional das medidas administrativas guerreadas. Também não faz uma 

avaliação de proporcionalidade destas medidas frente ao objetivo que se propõem 

alcançar e o bem jurídico que visam proteger, que é a vida. Não há exame entre os 

meios usados e o fim almejado. Ou como ensina Humberto Ávila: 

 

O postulado da proporcionalidade não é igual ao da concordância prática: esse 

último exige a realização máxima de valores que se imbricam, também sem 

qualquer referência ao modo de implementação dessa otimização, enquanto a 

proporcionalidade relaciona o meio relativamente ao fim, em função de uma 

estrutura racional de aplicação (ÀVILA, 2011, pag. 177). 

 

Neste contexto, há que se referir que o direito à saúde recebe dupla 

fundamentalidade na Constituição Federal: a material, ligada à relevância do bem 

jurídico tutelado pela ordem constitucional, por ser o pressuposto da manutenção e 

gozo da vida; e a formal, que a eleva ao ápice de todo o ordenamento jurídico, 

cuidando-se, pois, de norma de superior hierarquia formal e axiológica e, nos termos 

do que dispõe o § 1º do artigo 5º da CF, é diretamente aplicável, vinculando de forma 
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imediata as entidades estatais e os particulares (SARLET; FIGUEIREDO, 2013, pág. 

3191/3192). 

A decisão limita-se a dizer que os atos administrativos não podem gerar 

limitações ao direito à Liberdade Religiosa, como fazem ao determinarem o 

fechamento temporário dos templos, igrejas e afins. Deixa de considerar a limitação 

daquele direito se dá em favor de outro direito fundamental que é a preservação da 

vida8, que não pode ser submetida à balança da ponderação. Neste caso, direitos 

fundamentais colidentes terão que ceder, pois a vida recebe uma carga de valoração 

hierarquicamente superior dentro de um sopesamento que se possa fazer. 

Neste sentido, Juarez Freitas pondera que não deve haver colisão de normas 

superiores “a não ser que uma norma estrita ou princípio esteja, no caso concreto, 

sendo considerado mais elevado e fundamental. Ora, se assim estiver sendo 

reputado, deixará de haver, em sentido próprio, superioridade em um dos polos do 

conflito, e a questão terá seu deslinde pela simples aplicação do princípio da 

hierarquização” (FREITAS, 2010, pág. 110). 

É exatamente o que se apresenta no caso em exame. O princípio da 

preservação da vida, em uma pandemia, deve receber uma camada de proteção 

adicional, a qual permite que outros direitos fundamentais tenham seu âmbito de 

proteção limitados.   

A carga argumentativa da decisão deixa, ainda, de refletir sobre o fato de os 

atos normativos restritivos sustentarem-se em análises científicas, com dados de 

contágio do vírus que determinam ações temporárias, dirigidas à redução do contato 

social como instrumento de perfectibilização de política de saúde pública. Os atos 

administrativos estão amparados em ferramentas de Inteligência Epidemiológica9. 

Não parece, portanto, que a justificação da decisão contemple um juízo de 

ponderação completo, ou tenha considerado o princípio da hierarquização, 

                                                     
8  Trata-se de um direito que resulta da compreensão generalizada, que inspira os 
ordenamentos jurídicos atuais, de que todo ser humano deve ser tratado com igual respeito à sua 
dignidade, que se expressa, em primeiro lugar, pelo respeito à sua existência mesma. (MENDES; 
BRANCO, 2017, pág. 229) 
9   “Inteligência Epidemiológica (IE), que visa a proteção do estado de bem-estar de populações 
ameaçadas por evento ou comportamento indesejados, como no caso das epidemias, utiliza-se de 
ferramentas que possibilitem a coleta, validação e análise de informações para a construção de 
cenários e conhecimentos sobre a sociedade, tornando possível o desenvolvimento de ações e 
estratégias de saúde pública.” (JORGE; et al,2020, pag. 04) 
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mormente diante da excepcionalidade de um momento de pandemia gravíssimo. No 

exame do voto do Ministro Gilmar Mendes poderá se confrontar as razões de decidir, 

e identificar alguns outros “pecados” da decisão do Ministro Nunes Marques. Pode-

se afastar, de imediato, porém, a tese de interferência indevida do Estado à realização 

de ritos e crenças religiosas. O Estado laico não significa apenas sua neutralidade 

neste campo, mas um necessário distanciamento entre o Estado e a religião, no que 

se refere às questões públicas (MORAIS, 2021). 

 

2   O VOTO DO MINISTRO GILMAR MENDES 

 

O Ministro Gilmar Mendes avalia a questão sob a ótica do momento especial 

da Pandemia de Covid-19 no Brasil, usando essa situação excepcional como 

elemento de balanceamento entre as medidas de controle sanitário e de saúde 

pública e as limitações a direitos individuais ou de grupos. Análise imperiosa para 

um exercício de ponderação. Neste diapasão, aponta que o ato administrativo 

atacado estava inserido no momento de crescimento assustador da Pandemia (o 

pior momento até então vivido), exigindo ações de efetivação de medidas de 

distanciamento. Tudo demonstrado com argumentos científicos e criterioso 

levantamento de dados10, à guisa do que determina a Lei 13.979/20,  em  seu  artigo 

3º, parágrafo 1º11. 

Reconhece, porém, que a questão passa pelo aparente conflito entre normas 

de direito fundamental. Neste caso, importa, num primeiro momento, definir o âmbito 

de proteção deste direito fundamental que está em limitação por outro da mesma 

importância, como ensina Gilmar Ferreira Mendes:  

 

                                                     
10  Neste sentido o Voto do Ministro Gilmar Mendes vale-se de critério usado pelo Ministro Luís 
Roberto Barroso, na ADI 6421, em que se faz a apreciação dos parâmetros para a responsabilização 
civil  e administrativa dos gestores públicos pela adoção das medidas de combate à pandemia, a partir  
da mediada provisória 966/2020, no qual fica assente que “decisões administrativas relacionadas à 
proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente devem observar standards, normas e critérios científicos 
e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente 
reconhecidas”. 
11 § 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências 
científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no 
tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. 
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O âmbito de proteção de um direito fundamental abrange os diferentes 

pressupostos fáticos e jurídicos contemplados na norma jurídica (v. g., reunir-se 

sob determinadas condições) e a consequência comum, a proteção fundamental. 

Descrevem-se os bens ou objetos protegidos ou garantidos pelos direitos 

fundamentais. Nos direitos fundamentais de defesa cuida-se de normas sobre 

elementos básicos de determinadas ações ou condutas explicitadas de forma 

lapidar: propriedade, liberdade de imprensa, inviolabilidade do domicílio, dentre 

outros. (MENDES, 2017, pág. 173) 

 

 E foi exatamente isso que o voto promoveu quando examinou o âmbito de 

proteção do direito fundamental à liberdade religiosa, apontando a existência de 

dupla dimensão: uma interna “íntima de formar a sua crença, a sua ideologia ou a 

sua consciência”, protegida pela liberdade religiosa e não atingida pelos decretos 

restritivos na Pandemia; outra externa que consiste na liberdade de confissão e de 

culto 12 . Os atos administrativos restritivos não estariam limitando a dimensão 

interna, pois as medidas não possuem o alcance a essa esfera íntima e de valor 

axiológico superior. Os atos estariam circunscritos à dimensão externa, na qual, 

embora a norma Constitucional preveja que a lei deva proteger os templos e não deva 

interferir nas liturgias, expressão da laicidade do Estado Brasileiro, mantém uma 

reserva, “na forma da lei”, estabelecida na colaboração de interesse público.  

Com isso, resta claro que o núcleo essencial do direito à liberdade religiosa, 

que é o interno (subjetivo) permanece protegido. Essa parcela central do conteúdo 

do direito fundamental à liberdade religiosa não é atingida, salvo melhor juízo, pela 

ação que limita, temporariamente, sua expressão externa ou objetiva, que está fora 

deste núcleo. Não se pode então alegar que há perda de sua eficácia, pois esse 

conteúdo inviolável permanece fora do alcance da decisão e intervenção dos poderes 

estatais (Sarlet; Marinoni; Mitidiero, 2018, fl. 414).  

Afastada a argumentação de ataque à liberdade religiosa em seu mais 

importante âmbito de proteção, cabe analisar se, de fato, havia elementos para 

                                                     
12 Essa divisão é referendada por Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, 
quando tratam da divisão das liberdades de consciência e religião, usando, no entanto, dimensão 
objetiva e subjetiva. Ao tratar da dimensão objetiva aduzem que tais liberdades fundamentam a 
neutralidade religiosa e ideológica do Estado, como pressuposto de um processo político livre e como 
base do Estado Democrático de Direito. (Sarlet; Marinoni; Mitidiero, 2018, fl. 544) 
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limitação da dimensão externa, em que pese o bem em pretensa colisão seja, em 

última análise, a vida. Neste sentido, reitere-se, a avaliação precisa ser feita 

considerando o que representa uma pandemia mundial. Para isso o Regulamento 

Sanitário Internacional13 dita o que se configura como um caso de emergência de 

saúde pública de importância internacional, onde cabem medidas restritivas para 

evitar a propagação de infecção ou contaminação. 

Aliás, no próprio voto está robustecida essa análise, quando lembra o art. 9º 

da Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH), que trata da proteção ao direito 

à liberdade religiosa no direito internacional, e que diz: 

 

2. A liberdade de manifestar a sua religião ou crenças está sujeita apenas às 

limitações que são prescritos por lei e são necessários numa sociedade 

democrática no interesse da segurança pública, para a proteção da ordem 

pública, saúde ou moral, ou para a proteção dos direitos e liberdades dos outros. 

 

O Ministro reforça que a lei deve proteger os templos e não deve interferir nas 

liturgias, “a não ser que assim o imponha algum valor constitucional concorrente de 

maior peso na hipótese considerada”. Apresenta, então, uma série de casos, mundo 

afora, de propagação do vírus em atos religiosos em templos, igrejas e afins. Várias 

situações, de várias crenças, em vários países, tendo em comum a propagação em 

índices alarmantes do vírus em ambientes fechados, onde a pregação religiosa 

ocorrera. 

Refere, ainda, artigo de Caroline Mala Corbin, no qual apresenta uma análise 

profunda das principais decisões dos Tribunais norte-americanos sobre a 

abrangência dos serviços essenciais durante a pandemia da COVID-19, fazendo um 

contraponto à referência usada no voto do Ministro Nunes Marques, destacando o 

seguinte trecho: 

 

Para a maior parte dos Tribunais, a ciência agora sugere que os cultos e 

atividades de adoração apresenta essa sutil forma de erodir a normatividade 

                                                     
13 O Regulamento Sanitário Internacional conceitua risco para a saúde pública como a probabilidade 
de um evento que possa afetar adversamente a saúde de populações humanas, com ênfase naqueles 
que possam se propagar internacionalmente, ou possa apresentar um perigo grave e direto. 
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constitucional deve mostrar-se cada vez mais atento este Supremo Tribunal 

Federal. Tanto o mais se o abuso do direito de ação vier sob vestes farisaicas: 

tomando o nome de Deus para se sustentar um direito à morte. Tem um grau 

superior de risco à contaminação, grau esse que não é comparável ao de outras 

atividades de comércio. 

 

Feita essa importante ressalva, passa-se à análise da possibilidade ou não de 

restrição da dimensão externa da liberdade religiosa, e se positiva, em que medida 

poderia ser operada. Neste ponto, o Ministro promove a verificação da 

constitucionalidade material: controle judicial das medidas de restrição adotadas, 

teste de proporcionalidade14 e revisão de fatos e prognoses legislativos. Segundo 

ele, as medidas de distanciamento social, a restrição à locomoção e a proibição de 

reuniões públicas recorrentemente suscitam o questionamento sobre a necessidade 

de ponderação dos direitos fundamentais em jogo. 

Passa então o voto a analisar, diante da constatação de que não se pode 

conferir peso máximo ao direito à liberdade religiosa, a ponto de criar espaços 

imunes às regras de restrição de circulação de pessoas voltadas ao combate da 

pandemia, até que ponto o direito fundamental à saúde pode adentrar no âmbito de 

proteção de outro direito fundamental à guisa de cumprir o dever inscrito no art. 196, 

CF/88. 

O dimensionamento do equilíbrio entre a proteção à vida e ao direito à 

liberdade religiosa se faz com o uso do postulado da proporcionalidade que, na 

acepção de Humberto Ávila, se aplica apenas a situações em que há uma relação de 

causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, um meio e um fim, de 

tal sorte que se possa proceder aos três exames fundamentais: o da adequação, o 

da necessidade e o da proporcionalidade em sentido estrito15 (ÁVILA-2011. pág.174)  

                                                     
14 “No direito constitucional e administrativo faz-se uso da ideia de proporção entre o gravame criado 
por um ato do Poder Público e o fim por ele perseguido. E na avaliação da intensidade do gravame 
provocado fala-se em proporção entre vantagens e desvantagens, entre ganhos e perdas, entre 
restrição de um direito e promoção de um fim — e assim por diante. A ideia de proporção perpassa 
todo o Direito, sem limites ou critérios” (ÀVILA, 2011, pág.173). 
15 Segundo Humberto Ávila, o postula da proporcionalidade se faz no exame da adequação (o meio 
promove o fim?), o da necessidade (dentre os meios disponíveis e igualmente adequados para 
promover o fim, não há outro meio menos restritivo do(s) direito(s) fundamentais afetados?) e o da 
proporcionalidade em sentido estrito (as vantagens trazidas pela promoção do fim correspondem às 
desvantagens provocadas pela adoção do meio?). Nesse sentido, a proporcionalidade, como 
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O voto dimensiona, colocando frente a frente os bens juridicamente protegidos 

em suposto conflito, indicando a necessidade de observância ao princípio da unidade 

da Constituição16. Faz uso do princípio da proporcionalidade, avaliando a questão 

objetiva posta em debate na dupla função deste princípio: como proibição de 

excesso – ao examinar se as ferramentas usadas para garantia do direito à saúde e 

à vida não extrapolam os limites a ponto de anular o princípio da liberdade religiosa; 

por outro lado, faz uma avaliação do princípio da proporcionalidade sob o aspecto 

da proibição de proteção insuficiente, avaliando se, caso as medidas não fossem 

admitidas, não se acabaria por expor a risco o bem insuficientemente protegido, no 

caso a vida. 

Para avaliar se as mediadas sanitárias atacadas na inicial estavam dentro 

destes parâmetros, observa que elas seguem àquelas preconizadas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Aduz que há um razoável consenso na 

comunidade científica no sentido de que os riscos de contaminação decorrentes de 

atividades religiosas coletivas são superiores ao de outras atividades econômicas, 

mesmo aquelas realizadas em ambientes fechados. 

Lembra, ainda, que as medias impostas foram resultantes de análises 

técnicas relativas ao risco ambiental de contágio pela COVID-19 conforme o setor 

econômico e social, bem como de acordo com a necessidade de preservar a 

capacidade de atendimento da rede de serviço de saúde pública. Citando nota 

técnica, aponta como medida de enfrentamento da curva crescente de novos casos 

a proibição irrestrita da realização de atividades coletivas, como eventos esportivos, 

                                                     
postulado estruturador da aplicação de princípios que concretamente se imbricam em tomo de uma 
relação de causalidade entre um meio e um fim, não possui aplicabilidade irrestrita. Sua aplicação 
depende de elementos- sem os quais não pode ser aplicada. Sem um meio, um fim concreto e uma 
relação de causalidade entre eles não há aplicabilidade do postulado da proporcionalidade em seu 
caráter trifásico. (ÀVILA, 2011, pág. 174) 
16 O princípio da unidade da constituição implica que no âmbito da interpretação constitucional cada 
norma constitucional deve ser interpretada e aplicada de modo a considerar a circunstância de que a 
constituição representa uma unidade, um todo indivisível. Como bem disse Eros Roberto Grau, trata-
se de levar a sério a noção de que a constituição (o que se aplica ao direito em geral) não pode ser 
pura e simplesmente lida em tiras, aos pedaços isolados. Assim, o que está em causa é, em primeira 
linha, evitar contradições e superar eventuais antinomias normativas, mediante uma interpretação 
global da constituição, em que o intérprete procurará harmonizar os espaços de tensão existentes 
entre as normas constitucionais no âmbito de sua concretização. (SARLET; MARINONI; MITIDIERO; 
2018, pág. 229) 
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atividades religiosas e, ainda, reunião, concentração ou permanência de pessoas em 

espaços públicos como praias, praças e parques.  

Neste exame, demonstra a legitimidade do ato administrativo atacado na 

demanda sob exame, dando corpo ao que Juarez Freitas preconiza quando indica 

que o princípio da legitimidade deve ser um dos critérios (subcritério) da 

proporcionalidade. Diz ele que, “antes mesmo de perquirir sobre adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, indaga-se se o objetivo é 

legítimo, ou seja, se se trata de objetivo sustentável” (FREITAS, 2019, pág. 225/226).  

Pode-se suscitar, como reforço teórico à eleição do direito à proteção à vida 

limitando, temporariamente, a dimensão externa da liberdade religiosa, a aplicação 

da ideia dos deveres fundamentais17, apresentada por Ingo Sarlet. Essa teoria ajuda 

a uma melhor compreensão da imposição, ao Poder Público, do dever de agir na 

defesa de determinados direitos, sem que se possa admitir carga de 

discricionaridade. Assim ensina: 

 

Uma primeira distinção entre os diversos tipos de deveres costuma ser traçada 

levando em conta a existência de deveres conexos ou correlatos (aos direitos) e 

deveres autônomos, cuja diferença reside justamente no fato de que os últimos 

não estão relacionados diretamente à conformação de nenhum direito subjetivo, 

ao passo que os primeiros tomam forma a partir do direito fundamental a que 

estão atrelados materialmente. Os direitos fundamentais a um ambiente 

equilibrado e à saúde, por exemplo, constituem típicos direitos-deveres, pois os 

deveres fundamentais de proteção do ambiente e de promoção da saúde 

encontram-se vinculados de forma direta ao comando normativo-constitucional 

que prevê os direitos fundamentais em questão, conforme é possível depreender 

do conteúdo do disposto no art. 225, caput, bem como no art. 196, ambos da CF, 

cuidando-se, portanto, de típicos deveres do tipo conexo ou correlato (SARLET, 

2018, PÁG. 236).  

 

Apesar disso,  o  Autor  esclarece  que  a  aplicação  dos  deveres,  por  implicar 

                                                     
17  Importante referir que o próprio autor reconhece que os preceitos relativos aos deveres 
fundamentais, de acordo com a posição dominante, são apenas indireta ou mediatamente aplicáveis. 
Aduz, ainda que o tema está em fase de desenvolvimento no direito brasileiro. 
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limitação da dimensão subjetiva de direito, deve, assim como realizado pelo Ministro 

Gilmar Mendes, considerar o princípio da proporcionalidade assegurando que todas 

as medidas tomadas em nome dos deveres (limitação ou redefinição do conteúdo de 

direitos fundamentais) estejam ajustadas ao sistema constitucional, resguardando, 

além disso, sempre o núcleo essencial do direito fundamental afetado (SARLET, 2018, 

PÁG. 239). 

Há fundamentos de justificação suficientes, elencados no brilhante voto do 

Ministro Gilmar Mendes, a permitir ações administrativas no sentido de evitar a 

propagação dos casos de COVID-19, mesmo que para isso alguns direitos sejam, 

temporariamente, limitados, pois o bem jurídico tutelado é a vida. Para isso, porém, 

deixa claro, deve-se promover uma análise de adequação, necessidade e 

proporcionalidade, tendo o cuidado de manter íntegro o núcleo essencial do direito 

fundamental limitado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Viu-se, no confronto entre os votos analisados, que o Ministro Gilmar Mendes 

considerou, diferentemente do Ministro Nunes Marques, uma série de circunstâncias 

especiais de ordem fática e agasalhou, no exame de constitucionalidade material, as 

teorias aplicáveis em suposto conflito de princípios fundamentais, os quais, ao fim e 

ao cabo refutam a tese de ofensa ao princípio da liberdade religiosa. Usou, com muita 

propriedade, a aplicação do postulado da proporcionalidade e o reconhecimento que 

o direito à saúde e à vida, pela sua carga axiológica superior, pode, em conflito com 

outros princípios, inclusive da liberdade religiosa, receber uma proteção superior. 

Ademais, mostrou que os direitos ditos suprimidos ou violados não sofreram 

restrições que permitissem o gatilho das limitações de direitos fundamentais. 

Ninguém foi impedido de exercer sua religião na dimensão interna e, quanto à 

externa, a limitação se deu temporariamente, por razões que se justificam 

plenamente em uma pandemia. O núcleo central destes direitos restou preservado, 

como visto, pois apenas a dimensão externa foi limitada, temporariamente e de 

forma muito bem justificada. 
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Com efeito, restou bem clara a finalidade da limitação das atividades 

religiosas presenciais, estampada na necessidade de frear a disseminação do vírus 

e o alto nível de contaminação, bem como o meio para alcançar este fim, que é evitar 

o contato social, inclusive, mas não apenas, nos templos, igrejas e afins. Diga-se que 

bares e restaurantes, comércio não essencial, entre outros, também foram fechados 

temporariamente. Isso evidencia que não houve um ato dirigido contra as confissões 

religiosas, como acertadamente o Ministro Gilmar Mendes assevera. O que se fez foi 

garantir a aplicação da norma hierarquicamente superior de proteção à vida. 
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RESUMO 
 
Este comentário debruça-se sobre as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 
6.586 e nº 6.587 julgadas em dezembro de 2020 pelo Supremo Tribunal Federal do 
Brasil, que tratam da constitucionalidade da obrigatoriedade de vacinação contra a 
COVID-19 prevista na lei nº 13.979 de 2020. Objetivou-se analisar os acórdãos das 
ações em questão à luz do direito fundamental à saúde por meio de método 
primordialmente indutivo. Com isso, observou-se a prevalência do caráter coletivo 
de direito à saúde, que – sem admitir qualquer forma de violência – impõe deveres 
sociais para sua promoção, sendo constitucional a compulsoriedade de vacinação 
contra a COVID-19 como o é contra diversas outras enfermidades no Brasil em que 
pese seja prudente a avaliação mais detalhista das sanções passíveis de aplicação 
a fim de que outros direitos fundamentais sociais não sejam desproporcionalmente 
tolhidos.  
Palavras-chave: Pandemia; Direito Fundamental Social; Saúde pública. 
 
ABSTRACT 
 
This research focuses on Direct Actions of Unconstitutionality nº 6.586 and nº 6.587 
judged in December 2020 by the Federal Supreme Court of Brazil, which address the 
constitutionality of mandatory vaccination against COVID-19 written in the nº 13.979 
law of 2020. It aimed to analyze the decisions of the actions in question in the light 
of the fundamental right to health through a primarily inductive method. Thus, it was 
possible to observe the prevalence of the collective nature of the right to health, which 
- without admitting any form of violence - imposes social duties for its promotion, 
being constitutional the compulsory vaccination against COVID-19 as it is against 
several other diseases in Brazil, although it is prudent to make a more detailed 
assessment of the sanctions that may be applied so that other fundamental social 
rights are not disproportionately violated. 
Keywords: Pandemic; Fundamental Social Right; Public health. 
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1 AS AÇÕES DIRETAS DE INSCONTITUCIONALIDE Nº 6.586 e Nº 6.587 

 

O presente comentário aborda as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 

6.586 e nº 6.587 (BRASIL, 2020) julgadas pelo Supremo Tribunal Federal em 

dezembro de 2020 à luz do direito fundamental à saúde positivado no artigo 6º da 

Constituição da República Federativa do Brasil (1988). As ações, ajuizadas pelo 

Partido Democrático Brasileiro e pelo Partido Trabalhista Brasileiro respectivamente, 

versam sobre a compulsoriedade de vacinação para a COVID-19 prevista na lei nº 

13.979 de 2020 (BRASIL) de enfrentamento à emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, 

cuja crise se estende de 2020 até a presente data e para a qual o Brasil iniciou a 

vacinação da população em janeiro de 2021 – ou seja, posteriormente à decisão em 

comento.  

O acórdão de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski julgou as ações 

parcialmente procedentes firmando tese de interpretação conforme a constituição 

no sentido de que se permite a vacinação compulsória com a imposição de medidas 

indiretas para o seu cumprimento - a qual não se confunde com a vacinação forçada, 

haja vista que está garantido o direito de consentimento – desde que disponível 

gratuita e universalmente, acompanhada de ampla informação, respeitada a 

dignidade humana e os   direitos fundamentais e de acordo com critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, sendo a União, os Estados e os Municípios 

competentes para a sua implementação dentro de suas respectivas esferas. 

(BRASIL, 2020, p. 3). 

O julgamento conjunto de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade 

embasou-se dentre outros fundamentos levantados na existência já consolidada de 

vacinação obrigatória no Brasil no Plano Nacional de Imunização desde a lei nº 6.259 

de 1975 (BRASIL). Ademais, o país é conhecido internacionalmente pela qualidade 

de seu programa de vacinação, não havendo questionamentos acerca da 

constitucionalidade de outras disposições normativas que estabelecem a vacinação 

compulsória e a imposição de medidas indiretas de coerção. (BRASIL, 2020, p. 14-

15). 
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Destacou-se que a vacinação compulsória é legítima desde que respeitados 

os direitos à intangibilidade, à inviolabilidade e à integridade do corpo humano 

(BRASIL, 2020, p. 17), pois há no direito à saúde viés coletivo, sendo a vacinação ato 

de cidadania. Por sua vez, a legislação questionada não prevê qualquer medida 

concernente à vacinação forçada, imposta por meio de violência, com a ruptura das 

garantias fundamentais, ao contrário, essa resguarda os direitos fundamentais, bem 

como o direito de informação e embasamento legal e científico destacados na tese 

firmada pelo Supremo Tribunal Federal.  

Ainda, os votos pontuaram a importância da vacinação disseminada para a 

obtenção de imunidade de rebanho, tão desejada no que tange à COVID-19. Desse 

modo, é justa e proporcional a determinação de vacinação compulsória – por meio 

de restrições de acesso a determinados lugares e de exercício de certas atividades, 

por exemplo - para que a crise sanitária instalada no país seja superada tão logo 

possível, sendo – portanto – adequada, proporcional e necessária a tomada de 

medidas como essa, visando a concretização do direito à saúde.  

 

2 O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE NO BRASIL 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 expressa uma certa 

e determinada ordem de valores, tendo como núcleo o protagonismo das pessoas 

como fundamento e fim último do Estado Democrático de Direito (FIGUEIREDO, 2018, 

p. 15). Com isso, houve uma mudança de paradigma, inclusive no que tange ao direito 

à saúde, o qual anteriormente não abrangia o acesso universal e igualitário, nem se 

considerava tangível uma garantia institucional fundamental com princípios e 

diretrizes amplos e detalhados para a implementação da estrutura do Sistema Único 

de Saúde (FIGUEIREDO, 2018, p. 15-16).  

A consolidação do direito à saúde nos atuais moldes verificados advém do 

movimento da reforma sanitária, o qual “alinhou as reivindicações de mudanças no 

setor da saúde à pauta mais ampla da luta pela redemocratização do país, tomando 

a saúde como um direito de cidadania, em sentido emancipatório” (FIGUEIREDO, 

2018, p. 16), possibilitando a concretização de ações e serviços públicos voltados a 
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prevenção, promoção e cura com acesso universal e gratuito (FIGUEIREDO, 2018, p. 

16). 

Nesse sentido, o direito à saúde é direito fundamental social previsto 

explicitamente no artigo 6º como princípio básico geral e normatizado 

especificamente nos artigos 196 a 200 da Constituição da República Federativa do 

Brasil (BRASIL, 1988). Dessa forma, vê-se que o diploma máximo do ordenamento 

jurídico pátrio estabelece como dever do Estado a prestação do serviço de saúde de 

maneira universal e gratuita aos que necessitarem a fim de assegurar o direito à vida 

e a dignidade humana. (VASCONCELOS, BRANDÃO; 2013, p. 249).  

Quanto a este ponto, cabe destacar que consoante Ingo Wolfgang Sarlet 

(2019, p. 90), a dignidade da pessoa humana é composta tanto por seu caráter 

negativo – dever de abstenção – quanto pelo estabelecimento de condutas positivas 

– dever de efetivação e proteção ativa da dignidade das pessoas. Ambos os aspectos 

se encontram presentes na análise da vacinação compulsória à luz do direito à 

saúde, haja vista que este se volta para a garantia da integridade física e 

psicoemocional do ser humano, bem como para a segurança proativa destas frente 

à convivência em sociedade.  

Seguindo, o direito à saúde, consagrado no texto constitucional, é dotado da 

mesma fundamentabilidade formal e material2 dos direitos e garantias individuais, 

atribuída pela Constituição da República Federativa do Brasil aos direitos sociais, 

resguardadas suas características específicas (FIGUEIREDO, 2018, p. 35-36). Ou 

seja, de acordo com Mariana Filchtiner Figueiredo (2018, p. 38-39) formalmente, o 

direito à saúde possui regime jurídico de proteção reforçada e, materialmente, está 

calcado na condição indispensável da saúde para o direito à vida, bem como  para  o 

                                                     
2 Prudente explicitar que se alinha ao conceito de fundamentalidade, tanto forma quanto material de 
Ingo Wolfgang Sarlet, o qual leciona: “A fundamentalidade formal encontra-se ligada ao direito 
constitucional positivo e resulta dos seguintes aspectos, devidamente adaptados ao nosso direito 
constitucional pátrio: a) como parte integrante da Constituição escrita, os direitos fundamentais 
situam-se no ápice de todo o ordenamento jurídico, de tal sorte que – nesse sentido – se cuida de 
direitos de natureza supralegal; b) na qualidade de normas constitucionais, encontram-se submetidos 
aos limites formais (procedimento agravado) e materiais (cláusulas pétreas) de reforma 
constitucional (art. 60 da CF) [...]; c) por derradeiro, cuida-se de normas diretamente aplicáveis e que 
vinculam de forma imediata as entidade públicas e privadas (artigo 5º, §1º, da CF). A 
fundamentalidade material, por sua vez, decorre da circunstância de serem os direitos fundamentais 
elemento constitutivo da constituição material, contendo decisões fundamentais sobre a estrutura 
básica do Estado e da sociedade.” (SARLET, 2018, p. 75-76) 
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exercício de demais direitos.  

Logo, o direito à saúde é dotado de aplicabilidade imediata nos termos do 

artigo 5º, §1º, da lei máxima nacional (BRASIL, 1988) e, conforme Ingo Wolfgang 

Sarlet (2018), é espécie de mandado de otimização, sendo necessária sua 

interpretação alinhada para a conferência da sua maior eficácia possível. Ainda, 

importante considerar que há um posicionamento significativo que exalta a 

relevância do direito à saúde para a sociedade brasileira com sua 

constitucionalização (FIGUEIREDO, 2018, p. 36-37).  

Ademais, Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero 

(2017, p. 355-356) apontam que o direito à saúde possui amplitude fundamental 

(além da perspectiva objetiva, operando como direito de defesa com posições 

subjetivas negativas “quando se trata da possibilidade de impugnar medidas que 

venham a afetar a saúde de alguém, ou menos interferir nos níveis de proteção da 

saúde já concretizados pelo Estado” (SARLET; MARINONI; MITIDIERO; 2017, p. 355) 

e como direito positivo quando exige prestações estatais ou medidas de caráter 

normativo (SARLET; MARINONI; MITIDIERO; 2017, p. 356). Com o reconhecimento do 

direito à saúde como direito fundamental, dotado não apenas de caráter subjetivo de 

direito de defesa contra a intervenção estatal, mas também representando norma de 

direito objetivo, ele consolida-se como princípio basilar para a ordenação social 

(REINHARDT, 2019, p. 86). 

Desse modo, consoante Jörn Reinhardt (2019, p. 86), “a dimensão jurídico-

objetiva dos direitos fundamentais traz à tona, também, a garantia das condições 

essenciais que devem ser preenchidas para o seu efetivo exercício.” Nesse sentido, 

pensando no direito à saúde no seu aspecto positivo exigível, Ingo Wolfgang Sarlet e 

Mariana Filchtiner Figueiredo (2019, p. 119) pontuam que tal concepção implica no 

entendimento do direito à saúde como direito fundamental social e dever estatal, 

abrangendo o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, bem como a 

proteção à saúde em geral, sendo parte do sistema de seguridade social. 

A partir disso, o serviço de saúde deve ser promovido por um sistema 

descentralizado e regionalizado, com direção organizada para a sua harmonia e com 

delegação suficiente para que cada localidade possa buscar a adequação às suas 

peculiaridades; bem como, com a hierarquização dos serviços e ações em 
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consideração ao perfil da população, a qual participa diretamente do processo de 

planejamento e de fiscalização das políticas do sistema de saúde (SARLET; 

FIGUEIREDO; 2019, p. 119). Dessa maneira, adota-se um conceito amplo de saúde e 

– logo – de direito à saúde, incluindo tratamentos de cura, mas também 

procedimentos preventivos, no qual se enquadra a vacinação, que, logo, necessitam 

ser prioridade (SARLET; FIGUEIREDO; 2019, p. 119). 

Contextualizado o direito fundamental à saúde, percebe-se a complexidade do 

sistema de saúde brasileiro delimitado na Constituição da República Federativa do 

Brasil (1988) e destaca-se que a este compete com prioridade a promoção da saúde 

coletiva por meios preventivos, para o que essencialmente se volta a vacinação. O 

acórdão das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.586 e nº 6.587 (BRASIL, 

2020) exalta a relevância constitucional dada ao direito à saúde e o valor coletivo que 

é neste consagrado, ressaltando as suas múltiplas facetas, especialmente no que se 

trata de vacinação compulsória. 

Isso porque é inquestionável que o direito à saúde está intrinsecamente 

vinculado ao direito à vida em sentido amplo e à inviolabilidade da integridade física 

(corporal e psicoemocional) das pessoas humanas (SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 

2017, p. 631), ocorre que – ao menos aparentemente – ambas perspectivas restam 

em tensão no que tange a uma determinação legal de vacinação obrigatória como a 

que consta na lei nº 13.979 de 2020 (BRASIL). Tal questão vai ao encontro da 

titularidade simultaneamente individual e transindividual que detêm os direitos 

fundamentais sociais (SARLET, 2018, p. 226), tornando necessária a compreensão 

do direito em ambos seus aspectos, da forma que confira maior eficácia aos valores 

constitucionais.3 

                                                     
3 Tal concepção conversa com a ideia – aplicável aos casos envolvendo direitos fundamentais sociais 
como o direito à saúde - de interpretação sistemática do direito, a qual é explanada por Juarez Freitas 
nas seguintes palavras: “Destarte, assumindo ótica mais elucidativa, a interpretação sistemática deve 
ser entendida como uma operação que consiste em atribuir topicamente, a melhor significação, dentre 
as várias possíveis, aos princípios, às normas estritas (ou regras) e aos valores jurídicos, 
hierarquizando-os num todo aberto, fixando-lhes o alcance e superando antinomias em sentido 
amplo, tendo em vista bem solucionar os casos sob apreciação. [...] verdadeiramente a interpretação 
sistemática, compreendida em novas e realistas bases, é a que se realiza em consonância com aquela 
rede hierarquizável, máxime na Constituição, tecida de princípios, regras e valores considerados 
dialeticamente e em conjunto na interação com o intérprete, positivador derradeiro.” (FREITAS, 2004, 
p. 80) 
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Somam-se aos fatores a serem considerados na análise de casos envolvendo 

o direito à saúde em sua ampla abrangência a crise instaurada pela pandemia da 

COVID-19 no Brasil e no mundo, a qual se pautou pela restrição de diversas 

liberdades individuais, do direito de locomoção, do direito de reunião, constringiu o 

comércio e o acesso à educação em muitos países. 4  Adicionalmente, o cenário 

alastrado de crise social decorrente da pandemia em 2020 – que segue em 2021 – 

implica que o poder público se dedique ainda mais à proteção dos grupos sociais 

vulneráveis, porquanto as lesões potenciais e concretizadas pela disseminação 

descontrolada do SARS-Cov-2 amplifica sua hipossuficiência na mesma medida em 

que devem os órgãos competentes aumentarem sua proteção em atenção ao seu 

ordenamento jurídico e aos tratados internacionais dos quais é signatário (LINERA, 

2020, p. 2) a fim de manter a dignidade humana e o fornecimento de um mínimo 

existencial à sua população.   

Verifica-se tais mudanças em especial no que toca aos direitos sociais, cuja 

denominação - conforme Ingo Wolfgang Sarlet (2018, p. 225) – advém de seu caráter 

de garantia de prestações estatais, atentando-se à minoração de desigualdades 

fáticas e garantindo o acesso da população vulnerável a bens e serviços pelos 

grupos sociais vulneráveis com o escopo de obtenção de justiça social, colocam uma 

lente macroscópica em sua avaliação, pois assumem uma importância social ainda 

maior. Em outras palavras, o direito fundamental à saúde, como direito social de 

cunho prestacional5, esteve em voga desde o início da crise sanitária no Brasil, pois 

há uma perceptível tendência de prioridade na efetivação de prestações vinculadas 

ao mínimo existencial, especialmente quando os direitos por estas protegidos – 

                                                     
4 Exemplificativamente, vide o relato de Arianna Vedaschi e Chiara Graziani: “The decrees of the PCM 
blatantly limit some personal freedoms enshrined in the Italian Constitution: personal liberty (art. 13), 
freedom of movement (art. 16), freedom of assembly (art. 17), freedom to profess one’s religious belief 
(art. 19). Economic enterprise (art. 41) is strongly impacted as well and the right to education (art. 33) 
may also be impaired, although schools and universities are asked to implement distance-learning.” 
(VEDASCHI; GRAZIANI; 2020, p. 2) 
5 Acerca do objetivo final ao qual se vinculam os direitos sociais prestacionais, Ingo Wolfgang Sarlet 
explana: “[...] os direitos sociais de cunho prestacional (especialmente compreendidos como direitos 
a prestações fáticas) encontram-se, por sua vez, a serviço da igualdade e da liberdade material, 
objetivando, em última análise, a proteção da pessoa contra as necessidades de ordem material, mas 
especialmente (e além disso), buscando assegurar uma existência com dignidade, constatação esta 
que, em linhas gerais, tem servido para justificar um direito fundamental (mesmo não expressamente 
positivado, como já demonstrou a experiência constitucional estrangeira) a um mínimo existencial 
[…].” (SARLET, 2019, p. 135-136) 
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como é a saúde e a vida – restam ameaçados ou violados – como no cenário 

pandêmico -, ofendendo o ordenamento jurídico nacional e sistema internacional de 

direitos humanos (SARLET, 2015, p. 483). 

É bem verdade que ao se referir a mínimo existencial, conjuga-o à ideia de 

dignidade humana, de forma que representa um conjunto de prestações suficientes 

assegurar a não somente a vida e a existência das pessoas, mas ao direito de viver 

uma vida boa, digna e saudável (SARLET, 2019, p. 136), o que torna o debate presente 

no acórdão sob análise pertinente ao sopesar o direito à integridade física individual 

na negativa de vacinação e a garantia de vida em um ambiente saudável que permita 

a convivência social segura a todos. Complementarmente, aponta-se que a garantia 

ao mínimo existencial não necessita de previsão expressa no texto constitucional, 

como ocorre do Brasil, esta é abarcada por dimensões de direitos sociais, como o 

direito à saúde, o qual não se resume simplesmente à concretização do mínimo 

existencial, mas o abrange dentro de sua complexidade (SARLET; ZOCKUN; 2016, p. 

126). 

 

3 A COMPULSORIEDADE DE VACINAÇÃO E O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 

 

À luz do delineado sobre o direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro, 

vê-se que o acórdão das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.586 e 6.587 

(BRASIL, 2020) ilustra a complexidade dos desafios impostos pela pandemia da 

COVID-19 ao país e a importância da interpretação sistemática e finalística dos 

princípios em tensão, buscando a solução que confira maior eficácia aos valores 

constitucionais. A discussão travada sobre a vacinação compulsória contra a 

COVID-19 contrapõe – em simples linhas - a liberdade individual do cidadão e o 

direito coletivo à saúde, sendo movida pelo ceticismo disseminado sobre as vacinas 

e sobre a constante mudança de informações e incertezas sobre a síndrome em 

questão.  

O relator ministro Ricardo Lewandowski, bem como os demais ministros em 

seus votos, trouxe em seus fundamentos, argumentos relevantes para permissão da 

vacinação compulsória sem a violação de outros direitos fundamentais. Isso porque, 

conquanto concomitantemente ao surgimento da vacina tenham sido descobertas 
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novas variantes da SARS-CoV-2, não sejam as vacinas desenvolvidas 100% eficazes 

e pairem dúvidas sobre seus efeitos, essas são comprovadamente o método menos 

oneroso para a obtenção da imunização de rebanho, imprescindível para o controle 

da doença e para o levantamento de restrições a outros direitos que vigoram 

atualmente. 

Fazendo esse juízo de proporcionalidade e considerando que o Brasil já lida 

há décadas com o Plano de Imunização Nacional que determina a vacinação 

compulsória com a imposição de medidas coercitivas indiretas – de restrição de 

acesso a determinados espaços e vedação de exercício de atividades especificadas 

– sem tê-lo anteriormente questionado, vê-se que a decisão de declaração de 

constitucionalidade da obrigatoriedade de vacinação é coerente frente à legislação 

brasileira e necessária para a proteção da mais ampla gama de direitos. Para a 

segurança de tal medida, o Supremo Tribunal Federal destacou a necessidade de 

preservação dos direitos de consentimento e de informação, a oferta gratuita e 

universal, e a proibição da tomada de quaisquer medidas violentas, devendo ser os 

ônus da não vacinação indiretos.  

No entanto, vê-se relevante mencionar que dentre as medidas coercitivas 

previstas em outros textos normativos – haja vista que não estão na lei nº 13.979 de 

2020 (BRASIL) especificadas as restrições passíveis – encontra-se a proibição de 

matrículas em creches, no ensino fundamental e médio às crianças não vacinadas. 

Entende-se que é este um dos ônus mais significativos impostos àqueles que 

recusarem a vacinação, pois a educação também é direito fundamental social 

reconhecido expressamente no artigo 6º da Constituição da República Federativa do 

Brasil (1988), sujeito ao regime jurídico desta espécie, e objeto de regulamentação 

detalhada nos artigos 205 a 214 da lei máxima como complexo de deveres e direitos 

(SARLET; MARINONI; MITIDIERO; 2017, p. 646-647). 

Desse modo, a restrição a educação em qualquer contexto deve ser analisada 

com alto grau de zelo a fim de que não haja violação ao direito à educação, 

majoritariamente de crianças e adolescentes que possuem prioridade absoluta na 

ordem jurídica brasileira. Ocorre que, inclusive no caso desta espécie de restrição, é 

entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento em repercussão geral do 

Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.267.879 (BRASIL, 2020) que a 
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obrigatoriedade de vacinação, cumpridos os critérios de cientificidade e legalidade 

não viola a liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou 

responsáveis, nem o seu poder familiar, tratando da necessidade e da 

obrigatoriedade de vacinação das crianças e adolescentes.  

Logo, mesmo o direito à educação – em sua dupla dimensão de direito 

fundamental de titularidade universal e de norma impositiva de deveres (SARLET; 

MARINONI; MITIDIERO; 2017, p. 648) – não é violado quando utilizada como medida 

indireta na vacinação compulsória, porquanto é dever dos pais e responsáveis a 

promoção da educação e da saúde de seus filhos ou tutelados, não podendo tolher 

o direito a saúde e – por consequência – à educação da coletividade de crianças e 

adolescentes de sua comunidade por motivos individuais como os apontados. Dessa 

forma, ainda que se entenda que a negativa de matrícula a qualquer criança ou 

adolescente no sistema de ensino brasileiro seja um tipo de violência, o 

descumprimento do dever vacinação põe em risco o direito de educação e de saúde 

das demais crianças e adolescentes matriculados, sendo proporcional tal medida 

restritiva a partir do analisado.  

Por conseguinte, percebe-se que a vacinação não se trata apenas de um 

direito individual de todos, mas também de um dever coletivo para com a saúde 

pública, o qual não autoriza nenhuma forma de violência para sua efetivação, porém 

estipula ônus possíveis e proporcionais de serem implementados. A despeito de ser 

parte do exercício pleno da cidadania a afirmação das liberdades individuais ao lado 

da preservação dos direitos sociais (VASCONCELOS; BRANDÃO; 2013, p. 245), a 

vacinação compulsória se mostra ato de solidariedade e a imunidade coletiva é bem 

público da nação que deve ser buscado através de meios necessários, adequados e 

proporcionais, estando a decisão exarada no acórdão das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nº 6.586 e 6.587 (BRASIL, 2020) em conformidade com o texto 

constitucional – concretizando o direito fundamental social à saúde de maneira 

preventiva - e, em última instância, em consonância ao fins últimos da sociedade 

brasileira. 

 

 

 



 
Micaela Porto Filchtiner Linke | 191 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Lei nº 6.259. Brasília: Congresso Nacional, 1975. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Assembleia 
Nacional Constituinte, 1988.  
 
BRASIL. Lei nº 13.979. Brasília: Congresso Nacional, 2020.  
 
BRASIL. Acórdão das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.586 e nº 6.587. 
Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2020. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755517337; 
e 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755517731. 
Acesso em 24 jun. 2021.  
 
BRASIL. Acórdão em Repercussão Geral do Agravo em Recurso Extraordinário nº 
1.267.879/SP. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2020. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755520674. 
Acesso em 24 jun. 2021.  
 
FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito à saúde. 5ª edição, revista, atualizada e 
ampliada. Coleção Leis Especiais para Concursos de coordenação de Leonardo 
Garcia. Salvador: Editora Juspodivm, 2018. 
 
FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 4ª ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Editora Malheiros, 2004. 
 
LINERA, Miguel Ángel Presno. Estado de alarma por coronavirus y protección 
jurídica de los grupos vulnerables. In: El Cronista del Estado Social y Democrático 
de Derecho, 86-87, 2020. pp. 54-65. 
 
REINHARDT, Jörn. Conflitos de direitos fundamentais entre atores privados: “efeitos 
horizontais indiretos” e pressupostos de proteção de direitos fundamentais. In: 
Direitos Fundamentais & Justiça. Belo Horizonte, ano 13, n. 41, jul./dez. 2019. pp. 
59-91. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais a prestações sociais e crise: 
algumas aproximações. In: EJJL. Joaçaba, v. 16, n. 2, jul./dez. 2015. pp. 459-488.  
 
SARLET Ingo Wolfgang; ZOCKUN, Carolina Zancaner. Notas sobre o mínimo 
existencial e sua interpretação pelo STF no âmbito do controle judicial das políticas 
públicas com base nos direitos sociais. In: Revista de Investigações 
Constitucionais, Curitiba, vol. 3, n. 2, maio/ago. 2016. pp. 115-141.  
 
SARLET, Ingo   Wolfgang; MARINONI, Luiz   Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso   de   
Direito Constitucional. 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2017. 



 

192 | Constituição e Direitos Fundamentais – jurisprudência nacional, estrangeira e internacional comentada 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2018.  
 
SARLET. Ingo Wolfgang. A Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais 
na Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2019. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Health as an enforceable 
positive right: the Brazilian Supreme Federal Court’s case law on the access to 
medicines. In: KritV 2/2019, DOI: 10.5771/2193-7869-2019-2-117. pp. 116-134. 
 
VASCONCELOS, Fernando A. de; BRANDÃO, Fernanda H. de V. Direito à Saúde, 
Desenvolvimento e Cidadania no Estado Democrático de Direito. In: BASSO, Ana 
Paula; et all. Direito e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Perspectivas. 
Curitiba: Editora Juruá, 2013. pp. 239-251. 
 
VEDASCHI, Arianna; GRAZIANI, Chiara. Coronavirus Emergency and Public Law 
Issues: An Update on the Italian Situation. In: VerfBlog, 2020/3/12. Disponível em: 
https://verfassungsblog.de/coronavirus-emergency-and-public-law-issues-an-
update-on- the-italian-situation/, DOI: https://doi.org/10.17176/20200313-
002758-0. Acesso em 24 Jun. 2021. 



 

14. TEMA 123 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: COTEJO À LUZ DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS À SAÚDE E AO ATO JURÍDICO PERFEITO 

 

THEME 123 OF THE SUPREME FEDERAL COURT: ANALYSIS IN THE LIGHT OF 

FUNDAMENTAL RIGHTS TO HEALTH AND THE PERFECT LEGAL ACT 

  

https://doi.org/10.36592/9786581110659-14  

 
Amanda Donadello Martins1 

RESUMO 
 
A regulação dos planos de saúde, com a promulgação da Lei n. 9.656/98, que trouxe 
rol mínimo de coberturas médicas a serem disponibilizadas, conduziu inúmeros 
debates, dentre os quais, notadamente, como ficariam os contratos de plano de 
saúde avençados anteriormente à lei. Tendo em conta o direito do consumidor à 
saúde em contraposição ao ato jurídico perfeito, consubstanciou-se o Tema 123 do 
Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, buscava averiguar a possibilidade de 
manutenção da contratação dos planos de saúde vigentes anteriormente à lei, a 
despeito do rol mínimo de coberturas médicas. O trabalho está segmentado em duas 
partes: na primeira parte, far-se-á o cotejo analítico do Tema 123 do STF. Por sua 
vez, na segunda parte do trabalho, se analisará a limitação havida ao direito 
fundamental à saúde pelo ato jurídico perfeito. Ao cabo, ressalta-se a relevância do 
tema ao Direito e à sociedade, uma vez que o debate sobre colisões dos direitos 
fundamentais, para além de seu patamar normativo alçado constitucionalmente, 
traduz-se como manifestação do desenvolvimento da sociedade.  
Palavras-chave: Planos de saúde; ato jurídico perfeito; direito fundamental à saúde; 
Supremo Tribunal Federal.  
 
ABSTRACT 
 
The regulation of health plans, with the enactment of Law n. 9,656/98, which brought 
a minimum list of medical coverage to be made available, led numerous debates, 
among which, notably, how would be the health plan contracts agreed upon prior to 
the law. Taking into account the consumer's right to health as opposed to the perfect 
legal act, the case 123 of the Federal Supreme Court was consolidated, which, in turn, 
sought to investigate the possibility of maintaining the contracting of health plans in 
force prior to the law, despite the minimum list of medical coverage. The work is 
divided into two parts: in the first part, there will be an analytical comparison of case 
123 of the STF. In turn, the second part of the work will analyze the limitation to the 
fundamental right to health by the perfect legal act. Finally, the relevance of the topic 
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to Law and society is highlighted, since the debate on collisions between 
fundamental rights, beyond its normative level raised constitutionally, translates into 
a manifestation of the development of society. 
Keywords: Health insurance; perfect legal act; fundamental right to health; Federal 
Court of Justice. 

 

1 BREVE ANÁLISE DO JULGAMENTO DO TEMA 123 PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 

A formação do tema 123 do Supremo Tribunal Federal decorreu da 

interposição do Recurso Extraordinário nº 948.634/RS, por uma operadora de planos 

de saúde, em face de decisão judicial que acabou por reconhecer a um 

beneficiário/consumidor a cobertura de procedimento não constante das cláusulas 

contratuais entabuladas, mas constante da Lei nº 9.656/98, também alcunhada de 

Lei dos Planos de Saúde, não obstante o fato de, no caso em questão, o contrato ter 

sido avençado em data anterior à edição e vigência da lei supramencionada. No 

recurso, como embasamento principal, a operadora de planos de saúde alegou que 

haveria violação ao direito fundamental do ato jurídico perfeito, na medida em que 

não teria sido observada a normativa da vigência da lei no tempo.  

O Ministro Relator, Ricardo Lewandowski, em seu voto, entendeu pelo 

provimento do recurso da operadora, sinalizando que “a blindagem constitucional ao 

ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea 

de nosso Texto Magno, e também um dos pilares de sustentação do Estado 

Democrático de Direito, o que os torna garantias individuais de todos os cidadãos”. 

A somar, indicou que a retroatividade da lei civil já era vedada expressamente desde 

o Código Napoleônico de 1804, em primazia à observância do ato jurídico perfeito. 

Em seguimento, o Relator asseverou a importância do exame das normas jurídicas 

vigentes à época da contratação, na medida em que os contratos de seguro 

obedecem à lógica de equação atuarial, a partir do que se faz necessário ter em conta 

quais os riscos cobertos pois “quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será 

o prêmio pago pela parte aderente”.  

Ou seja, a contraprestação paga pelo segurado está atrelada aos riscos 

assumidos pela operadora de plano de saúde, sendo esse critério essencial para a 
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precificação da parcela adimplida pelo beneficiário. Em termos práticos, um contrato 

celebrado anteriormente à Lei nº 9.656/98, por oferecer coberturas mais restritas, 

tem precificação também menor e a viabilização de coberturas a maior, à revelia do 

preço avençado com a seguradora, implica no rompimento do sinalagma contratual 

estabelecido.  

Nada obstante, no voto relator, houve a ressalva sobre a tutela do Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, com a sinalização de que a 

garantia do ato jurídico perfeito não impediria a anulação de cláusulas contratuais 

com base no Código de Defesa do Consumidor, o que, no entanto, extrapolaria os 

limites de análise da repercussão geral estabelecida. 

Em outros termos, consagrou-se o dever de observância das cláusulas 

contratuais, uma vez que decorrentes de ato negocial, aptas à formação de ato 

jurídico perfeito.  

Por outro lado, em voto divergente, o Ministro Edson Fachin entendeu que, 

embora a Lei nº 9.656/98 seja inaplicável aos contratos firmados antes da sua 

vigência, haveria, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que veda 

cláusulas abusivas, entendidas por ele como aquelas limitadoras a procedimentos 

médicos em contrariedade à sua prescrição médica.  Partindo disso como premissa, 

o julgador afirmou que eventual negativa de cobertura - a despeito de sua 

consonância aos termos contratuais -, deveria ser entendida como abusiva.  

É bem verdade que o voto divergente não prosperou, tendo sido vencido pela 

maioria dos votos (6x32).  

Assim, a Corte Suprema, à luz do artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal, 

entendeu que as disposições normativas que regulam os contratos de planos de 

saúde “somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem 

como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, 

sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua 

autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados".  

Nada obstante, a partir do julgado em questão, observa-se a possibilidade de 

análise contraposta dos direitos fundamentais à saúde e do ato jurídico perfeito, na 

                                                     
2 Acompanharam o voto divergente os Ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso. 
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medida em que, ao outorgar a validade da negativa de cobertura, negou-se, por outro 

lado, em alguma medida, o acesso ao tratamento médico requisitado.  

 

2 A LIMITAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE PELO ATO JURÍDICO 

PERFEITO 

 

Conforme leciona Dimoulis (2014, p. 170), a colisão entre direitos 

fundamentais ocorre quando o exercício de um direito fundamental por um titular 

obstaculiza, afeta ou restringe o exercício de um direito fundamental de um outro 

titular. Especificamente ao Tema 123 do STF, visualizou-se o exercício do ato jurídico 

perfeito pela operadora de planos de saúde em colisão com o direito fundamental à 

saúde titularizado pela parte adversa, beneficiária do contrato de plano de saúde. 

Nesse sentido, leciona Alexy:  

 

Atualmente a ideia de que normas fundamentais produzem efeitos na relação 

cidadão/cidadão e, nesse sentido, têm um efeito perante terceiros, ou efeito 

horizontal, é amplamente aceita. O que é polêmico é como e em que extensão 

elas o fazem. A questão sobre como as normas de direitos fundamentais 

produzem efeitos na relação cidadão/cidadão é algo que diz respeito a um 

problema de construção. A questão sobre em que extensão elas o fazem é uma 

questão que expressa um problema substancial, a saber, um problema de 

colisão. Tanto o problema de construção quanto o de colisão resultam de uma 

diferença fundamental entre a relação Estado/cidadão e a relação 

cidadão/cidadão. A relação Estado/cidadão é uma relação entre um titular de 

direitos fundamentais e um não-titular. A relação cidadão/cidadão é, ao 

contrário, uma relação entre titulares de direitos fundamentais. (ALEXY, 2011, p. 

528).  

 

Trata-se, pois, de discussão polêmica, na medida em que, no âmbito do direito 

à saúde os problemas de efetivação podem assumir dimensão muitas vezes trágica, 

de modo que a falta das prestações materiais ceifou a vida dos titulares do direito 

(SARLET, 2018, p. 253) e que se manifesta de forma mais contundente a vinculação 

do seu respectivo objeto (no caso da dimensão positiva, trata-se de prestações 
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materiais na esfera da assistência médica, hospitalar, etc) com o direito à vida e o 

princípio da dignidade da pessoa humana (SARLET, 2021, p. 676).   

Também nesse sentido, Germano Schwartz (2001, p. 52) leciona que a saúde 

é um dos principais componentes da vida, seja como pressuposto indispensável para 

sua existência, seja como elemento agregado à sua qualidade. Assim, a saúde se 

conecta ao direito à vida.  

Por tais questões, desde logo cabe esclarecer que o direito fundamental à 

saúde foi previsto no artigo 6º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), como um 

direito social. Nada obstante, ainda é possível constatá-lo no artigo 196, com a 

disposição de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. Daí, pois, pode ser entendido como um direito-dever, já que 

se encontra vinculado de forma direta no texto constitucional (SARLET, 2018, p. 236) 

e enuncia um dever de prestação estatal. Nesse sentido são as lições de Ingo Sarlet:   

 

Mesmo assim, basta uma leitura superficial dos dispositivos pertinentes (arts. 

196 a 200) para que se perceba que nos encontramos, em verdade, no que diz 

com a forma de positivação, tanto em face de uma norma definidora de direito, 

quanto diante de normas de cunho programático (impositivo), enunciando (no 

art. 196) que a saúde é direito de todos e dever do Estado, além de impor aos 

poderes públicos uma série de tarefas nesta seara (como a de promover políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos, além de estabelecer o acesso universal e igualitário às ações e 

prestações nesta esfera). Num segundo momento, a Constituição remete a 

regulamentação das ações e serviços de saúde ao legislador (art. 197), além de 

criar e fixar as diretrizes do sistema único de saúde (art. 198), oportunizando a 

participação (em nível complementar) da iniciativa privada na prestação da 

assistência à saúde (art. 199), bem como estabelecendo, em caráter 

exemplificativo, as atribuições (nos termos da lei) que competem ao sistema 

único de saúde (art. 200). (SARLET, 2018, p. 336-337). 

 



 

198 | Constituição e Direitos Fundamentais – jurisprudência nacional, estrangeira e internacional comentada 

 

Portanto, há que se diferenciar que, nos termos do texto legal, a possibilidade 

de prestação de serviços de saúde por entidades privadas dá-se de modo diferente 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, já que ocorre como atividade privada, de modo 

complementar (MENDES; BRANCO, 2018, p. 1067). Nada obstante, não há como 

dissociá-lo de sua relevância e essencialidade, especialmente no que toca ao direito 

à vida, sendo o que Cláudia Lima Marques (2010, p. 183) aponta quando diz que viver 

dignamente é viver com saúde e qualidade, daí a importância e relevância das 

pessoas poderem acessar um plano de saúde privada, que respeite os ditames 

constitucionais. 

Nesse ponto, especialmente no que concerne aos contratos de plano de saúde 

e a possibilidade de limitações ao direito do consumidor, há de se ter em conta que 

o segurador não pode ser obrigado a incluir na garantia da apólice todos os riscos 

da mesma espécie, sob pena de não poder resguardar sua estabilidade necessária 

(ALVIM, 2001, p. 254-257).  Isto é, sob pena de não ser viável a manutenção do 

próprio negócio. Nesse ponto, esclarece Silva (2011, p. 75-76) que nas relações 

contratuais, os direitos fundamentais, que nas relações indivíduo/Estado são 

aplicados diretamente, poderiam ser relativizados em favor de um direito 

fundamental à autonomia privada e à responsabilidade individual3.  

E, nesse andar, para Pinheiro (2009, p. 102), os direitos de liberdade teriam 

plena eficácia, enquanto os direitos sociais - no que se inclui o direito à saúde - 

dependeria de concretização legislativa, tornando-se relativos, já que se realizam à 

medida da lei. E, nesse sentido, em sua maior parte, os direitos sociais (e objetivos 

de cunho social) estabelecidos na Constituição já foram objeto de considerável 

regulamentação (SARLET, 2018, p. 313). 

Por outro lado, consoante a fundamentação exarada no julgamento do Tema 

123, o direito adquirido, a coisa julgada e, sobretudo, o ato jurídico perfeito consistem 

no esteio de um Estado Democrático de Direito, uma vez que se tratam de figuras 

notadamente destinadas à tutela de garantias individuais dos jurisdicionados. Com 

efeito, o ato jurídico perfeito ganha blindagem constitucional para, não somente, 

                                                     
3 Por outro lado, convém mencionar o que leciona Cláudia Lima Marques: “Se a situação ainda não é 
totalmente perfeita no mercado brasileiro, a tendência é claramente no sentido de um controle judicial 
ex officio e da consequente diminuição das cláusulas abusivas nos contratos de adesão oferecidos 
no mercado.” (MARQUES; BENJAMIN; MIRAGEM, 2013, p. 1108). 
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restringir o poder de legislar sobre direito privado, mas também ao de editar normas 

de direito público (ZAVASCKI, 1997, p. 252). A proteção constitucional das situações 

definitivamente constituídas, que atende ao princípio da segurança jurídica, tem 

dupla projeção temporal: preserva o passado e promove uma expectativa no futuro. 

Sendo assim, uma situação consolidada não pode, em princípio, ser reconfigurada 

pelo direito a garantia do direito adquirido se impõe perante as normas jurídicas que 

geram, inclusive as emendas constitucionais (ROTHENBURG, 2014, p. 183).  

No ordenamento jurídico brasileiro percebe-se a inscrição do ato jurídico na 

Constituição Federal como uma cláusula aberta, cabendo à Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro o descrever. Nesse cenário, em uma análise etimológica 

da figura jurídica em apreço, José Júnior Cretella leciona que no que diz respeito ao  

 

“ato jurídico perfeito” o vocábulo “perfeito” tem o sentido de “acabado”, “que 

completou todo o ciclo de formação”, “que preencheu todos os requisitos 

exigidos pela lei”. Não o sentido de “irrepreensível”, “íntegro”, embora os dois 

sentidos tenham pontos de contato. Se o ato se completou, na vigência de 

determinada lei, nenhuma lei posterior pode incidir sobre ele, tirando do mundo 

jurídico, porque “perfeição”, aqui, é sinônimo de “conclusão” (1998, p. 460).  

 

Neste ponto, sucede que o julgamento do leading case em análise, por força 

do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, não considerou válida a aplicação da Lei n. 

9.656/98 aos contratos de plano de saúde entabulados anteriormente à vigência da 

referida legislação. Em outros termos, significa dizer que o Supremo Tribunal Federal 

respalda Pontes de Miranda ao declarar que a lei nova não pode retirar do mundo 

jurídico o ato jurídico perfeito, nem alterá-lo a seu talante (MIRANDA, 1987, p. 101). 

Não obstante, há entendimento de que a conceituação do princípio do direito 

adquirido é insuficiente para proteger determinadas situações, razão pela qual tem-

se utilizado do princípio da segurança jurídica para efetivamente assegurar o direito 

material em discussão (MENDES; BRANCO, 2018, p. 585). De mais a mais, a 

segurança jurídica enquanto princípio, enseja, sobretudo, uma vinculação a outros 

princípios inseridos dentro deste: não há como garantir a segurança jurídica se não 

houver respaldo à igualdade, à liberdade e - no caso do Tema 123 - ao ato jurídico 
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perfeito (SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 2021, p. 285). Nessa esteira, consoante 

entendimento do Ministro Marco Aurélio, por ocasião do julgamento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade n. 1.931/DF, consagrou que  

 

a vida democrática pressupõe segurança jurídica, e esta não se coaduna com o 

afastamento de ato jurídico perfeito e acabado mediante aplicação de lei nova. É 

impróprio inserir nas relações contratuais avençadas em regime legal específico 

novas disposições, sequer previstas pelas partes quando da manifestação de 

vontade. [...] A toda evidência, o legislador, com o intuito de potencializar a 

proteção do consumidor, extrapolou as balizas da Carta Federal, pretendendo 

substituir-se à vontade dos contratantes. Salta aos olhos a inconstitucionalidade 

(BRASIL, 2018). 

 

Ante a colisão enfrentada, cumpre comentar que, os direitos fundamentais, 

uma vez reconhecidos, não podem ser abandonados nem diminuídos “sem 

alternativas ou compensações” (ROTHENBURG, 2014, p. 32). No plano normativo, a 

eficácia impeditiva de retrocesso fornece diques contra a mera revogação de 

dispositivos que consagram direitos fundamentais, ou contra a substituição 

daqueles por outros menos generosos (ROTHENBURG, 2014, p. 33). 

As principais ferramentas para decidir os casos de conflito são duas: primeiro, 

a interpretação sistemática da constituição, porque sua interpretação enquanto 

conjunto permite levar em consideração todas as disposições relacionadas com o 

caso em concreto e entender quais são os parâmetros que o constituinte mesmo 

estabeleceu; segundo, o critério da proporcionalidade que possibilita elidir o choque 

entre duas normas fundamentais (DIMOULIS, 2014, p. 170).   

E, assim, admitida a possibilidade de limitações em matéria de direitos sociais, 

tal limitação deve ocorrer pautada conteúdo do princípio da segurança jurídica e das 

respectivas garantias da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, 

mas também aos requisitos da proteção à confiança legítima (SARLET, MARINONI, 

MITIDIERO, 2021, p. 666-667), precisamente a partir do que se verifica a possibilidade 

de ser considerada válida a negativa de cobertura proferida, sem que, no entanto, se 

configure afronta ou violação ao núcleo essencial do direito à saúde. 
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É fato que o direito à saúde, em sendo reconhecido como um direito social, por 

ocasião da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das 

Nações Unidas, resta consolidado como um princípio basilar para a 

consubstanciação da felicidade, das relações harmoniosas e segurança de todos os 

povos (SCHWARTZ, 2001, p. 2001). Da fundamentalização do direito à saúde exsurge 

a proteção constitucional frente às agressões que possam ser cometidas pelo 

Estado ou por terceiros (SARLET, 2011, p. 10). Por outro lado, o direito ao ato jurídico 

perfeito, decorre da necessidade dos cidadãos planejarem e conformarem a própria 

vida, pois está inserta no arcabouço da garantia constitucional da segurança jurídica 

que se consubstancia em elemento indispensável ao Estado Democrático de Direito 

(CANOTILHO, 2000, p. 259). 

Deste modo, na colisão de direitos fundamentais, a segurança jurídica e, 

sobretudo, o ato jurídico perfeito prevaleceram sobre o direito à saúde [suplementar], 

tendo em vista que a Lei n. 9.656/98 não deve ser aplicada sobre contratos não 

regulamentados – que, por sua vez, em regra, possuem cláusulas restritivas em 

relação a atendimento assistencial e ambulatorial e limitam o acesso à saúde em 

algum grau. Ainda, tendo-se em conta a autonomia privada e o direito à liberdade de 

contratação, bem como que a saúde é um direito-dever que emana do Estado como 

responsável original, não é possível depreender que, pela negativa de cobertura, se 

esteja violando o direito fundamental à saúde da consumidora.  

 

CONCLUSÃO 

 

Como visto, o Tema 123 do Supremo Tribunal Federal cuidou de analisar a 

(im)possibilidade de aplicação de lei posterior (lei dos planos de saúde) aos 

contratos avençados em data anterior, tendo firmado tese pela sua inaplicabilidade, 

em observância ao ato jurídico perfeito. 

Nesse sentido, o grande questionamento que remanesceu do julgado consiste 

na colidência entre o direito fundamental à saúde titularizado pela beneficiária e o 

ato jurídico perfeito detido pela operadora de planos de saúde. E relativamente a isso, 

pode-se observar que seria possível manter como hígida e válida a negativa de 

cobertura emanada pelo plano de saúde, porquanto decorrente de seu ato negocial, 
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que estava em consonância às normas regulamentares aplicáveis. Ainda, tendo-se 

em conta que a saúde é dever do Estado, também não restou evidenciado que, de 

qualquer modo, a negativa de cobertura em observância ao ato jurídico perfeito 

acarretaria em efetivo óbice de acesso à saúde.  

Afora o debate levantado, relativamente ao Tema nº 123 do STF, cumpre 

mencionar que há a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos 

pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Todavia, isso não afasta a 

aplicabilidade imediata da tese firmada, por força do disposto no artigo 1.040, II e III 

do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, uma vez considerada válida a negativa 

de cobertura analisada no leading case (recurso demonstrativo da controvérsia), é 

necessária a observância à isonomia entre os beneficiários de contratos de planos 

de saúde análogos, sob pena de não tratar com paridade beneficiários que 

contribuem em igualdade material - observada a proporcionalidade de custeio de 

cada plano -, para alimentação da rede credenciada de profissionais e 

estabelecimentos de saúde.  
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RESUMO 
 
O presente estudo analisa a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 
770. Na ocasião, referendou medida cautelar para autorizar Estados, Distrito Federal 
e Municípios a valerem-se do disposto no art. 3º, inciso VIII, alínea “a” e § 7º-A, da 
Lei nº 13.979/20, somente em caso de descumprimento ou insuficiência do Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Para tanto, 
desenvolveram-se argumentos doutrinários sobre o direito fundamental à saúde na 
sua dimensão coletiva e o sistema federativo, com enfoque especial no contexto da 
pandemia. Por fim, constatou-se que o julgado, em que pese reconhecido 
federalismo brasileiro na sua acepção cooperativa, deveria melhor contemplá-la a 
fim de mitigar ameaças e lesões aos preceitos fundamentais em risco. 
Palavras-chave: direito fundamental à saúde; pandemia de Covid-19; federalismo 
cooperativo brasileiro; Supremo Tribunal Federal. 
 

ABSTRACT 
 
This study analyzes the decision of the Federal Supreme Court uttered in ADPF 770. 
At the time, it approved a provisional remedy to authorize States, Federal District and 
Municipal Districts to resort of the provisions of art. 3º, item VIII, subitem "a" and § 
7º-A, of Law nº 13.979/20, only in case of non-compliance or insufficiency of the 
National Plan for the Operationalization of Vaccination against Covid-19. Therefore, 
doctrinal arguments were developed about the fundamental right to health in its 
collective dimension and the federative system, with a special focus on the context 
of the pandemic. Finally, it was found that the judgment, despite the recognized 
Brazilian federalism in its cooperative meaning, should better contemplate it in order 
to mitigate threats and injuries to the fundamental precepts at risk. 
Keywords: fundamental right to health; Covid-19 pandemic; brazilian cooperative 
federalismo; Federal Supreme Court. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para além do estado de calamidade epidemiológica evidente há mais de ano, 

o cenário pátrio ainda enfrenta a amarga combinação de insuficiência de medidas e 

espetacularização de palpites na seara da saúde pública, cujos prejuízos são das 

mais variadas ordens. Tendo em vista a magnitude das inconsequências, o 

descompasso injustificado entre o avanço internacional na vacinação em massa e a 

atuação das autoridades federais brasileiras ensejou a propositura da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 770, em dezembro de 2020. O 

presente recorte reúne esforços para analisar as questões meritórias desenvolvidas, 

em especial, no que toca o cotejo entre o direito social à saúde na sua dimensão 

coletiva e a adoção do federalismo cooperativo brasileiro, ambos previstos no texto 

constitucional.  

Inexoravelmente, o quadro fático que se apresenta reforça a importância do 

planejamento e do desenvolvimento de ações integradas de todos os entes 

federativos, tornando-se decisivo, sobretudo, ao combate tempestivo e satisfatório 

da crise sanitária instaurada. Entretanto, em que medida a decisão apreciada reveste 

de efetividade os preceitos fundamentais acareados, a fim de mitigar os efeitos 

deletérios constatados? Para enfrentamento da questão, serão inicialmente traçados 

os principais fundamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal. Em seguida, de 

posse de breves considerações sobre a dinâmica federativa inserida nesse contexto 

pandêmico, serão tecidas análises críticas sobre o julgado em contenda. 

 

1 AS RAZÕES DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 770 

 

Em caráter emergencial consentâneo à gravidade dos acontecimentos, o 

Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2021b) concedeu, em referendo uníssono, a 

tutela cautelar requerida em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 770, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil. Valendo-se do referido instrumento, insurgira-se contra atos omissivos do 

Poder Executivo Federal, atribuídos à Presidência da República e ao Ministério da 
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Saúde, em manifesta ameaça à concretização dos direitos fundamentais à saúde e 

à vida da população brasileira, na contramão das políticas públicas adotadas em 

outros países. 

Por oportuno, pleiteara a declaração de vigência e aplicabilidade da permissão 

para aquisição e fornecimento de imunizantes contra coronavírus, nos termos da Lei 

nº 13.979/20 2 , dentre outras medidas por ora ainda preteridas pela decisão 

preliminar. Alterada pela Lei nº 14.006/20, a redação prevê dispensa excepcional e 

temporária de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

bastando sua breve autorização3, quando da importação e distribuição de material 

necessário ao enfrentamento da pandemia, desde que o feito por uma das 

autoridades sanitárias elencadas no rol do seu artigo 3º, inciso VIII, alínea “a”. 

Em suas razões decisórias, o julgado apresentou como ponto nodal a 

necessidade de assegurar a proteção e a promoção do direito fundamental subjetivo 

à saúde, cuja obrigação vincula o Estado em todas as suas esferas federativas, como 

bem atribuiu a Constituição Federal de 19884. A despeito dos limites à competência 

legislativa sobre a matéria 5 , reconheceu como dever também das autoridades 

                                                     
2 “Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que 
trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as 
seguintes medidas: (...) VIII – autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição 
de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à 
vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar no combate à 
pandemia do coronavírus, desde que: a)  registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes 
autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos 
países: 1. Food and Drug Administration (FDA); 2. European Medicines Agency (EMA); 3. 
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA); 4. National Medical Products Administration 
(NMPA);” BRASIL. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020b. Disponível em: 
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm. Acesso em: 28 jul. 2021. 
3 “Art. 3º (...) § 7º-A. A autorização de que trata o inciso VIII do caput deste artigo deverá ser concedida 
pela Anvisa em até 72 (setenta e duas) horas após a submissão do pedido à Agência, dispensada a 
autorização de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta para os produtos que 
especifica, sendo concedida automaticamente caso esgotado o prazo sem manifestação.” BRASIL. 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020b. Disponível em: planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/lei/l13979.htm. Acesso em: 28 jul. 2021. 
4 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - 
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
(...) Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 28 jul. 2021. 
5 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) XII 
- previdência social, proteção e defesa da saúde;”. BRASIL. Constituição da República Federativa do 
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estaduais, distritais e municipais a adoção estratégica de providências cruciais à sua 

plena efetivação, sobretudo, em momento no qual a atuação desarticulada ou 

extemporânea do Poder Público significa milhares de vidas perdidas. 

Em atenção ao momento, decretada a ocorrência do estado de calamidade 

pública pelo Congresso Nacional (BRASIL, 2020a), ressaltou que cabe à União 

unificar e harmonizar o planejamento das atividades combativas6, em especial, com 

vistas à eficiência na execução descentralizada de ações para garantir o 

atendimento integral e a participação da comunidade 7 . Em consonância 

imediatamente decorrente, também não descartou a atribuição do Ministério da 

Saúde para elaboração do Programa Nacional de Imunizações (PNI), cuja finalidade 

consiste na definição e organização sistemática das vacinações em todo o território 

brasileiro, passível de atuação supletiva ou avocada por motivos emergenciais ou de 

interesse nacional8, como o atual. 

Entretanto, na linha de seus precedentes 9 , o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que, juntamente às repartições de competências administrativa e 

                                                     
Brasil de 1988. Disponível em: planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 
28 jul. 2021. 
6 “Art. 21. Compete à União: XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades 
públicas, especialmente as secas e as inundações;”. BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Disponível em: planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 
28 jul. 2021. “Art. 16. (...) § 1º A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária 
em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar 
do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de 
disseminação nacional.” BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 02 ago. 2021. 
7 “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, 
com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade.” 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 28 jul. 2021. 
8 “Art. 3º Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que 
definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. (...) Art. 4º § 2º O Ministério da Saúde 
poderá participar, em caráter supletivo, das ações previstas no programa e assumir sua execução, 
quando o interesse nacional ou situações de emergência o justifiquem.” BRASIL. Lei nº 6.259, de 30 
de outubro de 1975. Disponível em: planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6259.htm. Acesso em: 02 ago. 
2021. 
9  Nesse sentido: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341. 
Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento: 15 abril 2020. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. DJE n. 271, 
em 12.11.2020e. Disponível em: redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?dococID=754372183. 
Acesso em: 02 ago. 2021. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental 672. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 13 outubro 2020g. Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno. DJE n. 260, em 28.10.2020. Disponível em: 
redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754239592. Acesso em: 02 ago. 
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legislativa, impera sobre o sistema federativo o princípio da cooperação, 

estabelecendo a dinâmica de apoio mútuo entre os entes. Aplicado ao cenário ainda 

presente, sustentou que as ações governamentais devem abster-se das 

divergências ideológicas e político-partidárias para empreender esforços estatais 

suficientes à reparação e à contenção do contágio da moléstia que acomete 

violentamente em massa. 

Ademais, reconheceu a presunção de plena constitucionalidade dos 

dispositivos expostos da Lei nº 13.979/2020, cientes os entes federados de que toda 

e qualquer medida adotada há de pautar-se em evidências científicas e logística 

estratégica, de forma explícita e fundamentada. Ainda, foi notadamente abalizada: 

pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (BRASIL, 

2020d), apresentado pelo Ministério da Saúde no interstício entre a propositura da 

arguição e a decisão ora em análise, à época dessa na sua quarta edição; e pela 

Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 444/2020 (BRASIL, 2020c), que 

estabelecia autorização temporária para uso emergencial, em caráter experimental, 

de vacinas, revogada em momento posterior. 

Ao fim e ao cabo, diante da impossibilidade de reparação dos infortúnios 

bastante prováveis, o Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar para 

autorizar, nos casos de descumprimento ou insuficiência na execução do referido 

planejamento nacional, Estados, Distrito Federal e Municípios a importar e distribuir 

imunizantes e insumos necessários ao enfrentamento da crise sanitária, nos termos 

da Lei nº 13.978/2020 ou da RDC nº 444/2020. Doravante, o recorte crítico sobre a 

recente decisão é traçado para examinar o direito fundamental subjetivo à saúde, 

mormente no tocante à prestação coletiva, e o federalismo cooperativo imperativo 

do sistema brasileiro. 

 

 

 

                                                     
2021. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.362. Relator: Min. 
Ricardo Lewandowski. Julgamento: 02 setembro 2020f. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. DJE n. 288, 
em 07.12.2020. Disponível em: redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jTP&docID=754607621. 
Acesso em: 02 ago. 2021. 
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2 FUNDAMENTOS E ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 

NA PANDEMIA E O FEDERALISMO COOPERATIVO BRASILEIRO 

 

De antemão, não obstante a atenção que a temática merece, não é o intuito 

desse breve ensaio ater-se às considerações sobre a arguição de descumprimento 

de preceito fundamental como espécie de controle de constitucionalidade, mas às 

razões substancialmente controversas que compõem o objeto do julgado. Para mais, 

a despeito da imprecisão quanto ao significado e alcance atribuído à expressão 

“preceito fundamental” 10 , não parece haver dúvidas de que o direito à saúde, 

acertadamente, encontra-se contemplado por essa concepção. Ademais, no âmbito 

de análise do suporte fático dos direitos sociais11, do qual é exemplo, a ameaça ou a 

lesão estão relacionadas à “falta de realização dos direitos, decorrente em geral de 

uma omissão estatal ou de uma ação insuficiente”. Portanto, sua efetivação depende 

diretamente de “ações estatais que fomentem a realização desse direito” (SILVA, 

2010, p. 77). 

Todavia, não se trata meramente de executar as normas sociais, mas de criar 

as próprias políticas e programas necessários, de tal modo que “essa função 

governamental planejadora e implementadora” se revela absolutamente “decisiva 

para o próprio conteúdo das políticas e a qualidade da prestação dos serviços” 

(KRELL, 2000, p. 55). Em especial, no tocante ao direito fundamental à saúde12, “para 

                                                     
10  “Não há na doutrina e na jurisprudência do STF inequívoca definição do que seja preceito 
fundamental. Tem-se como certo, apenas, que nem toda norma constitucional corresponde a preceito 
fundamental e que determinadas normas, em vista do seu conteúdo – que consagram os princípios 
fundamentais (arts. 1.º a 4.º) e direitos fundamentais (art. 5.º e ss.), bem como as que abrigam 
cláusulas pétreas (art. 60, § 4.º) e contemplam os princípios constitucionais sensíveis (art. 34, VII) –, 
merecem proteção sob o rótulo de preceitos fundamentais.” SARLET, Ingo Wolfgang; MITIDIERO, 
Daniel; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2021, p. 581. 
11 “Direitos a prestação em sentido estrito são direitos do indivíduo em face do Estado, a algo que o 
indivíduo, se dispusesse de meios financeiros suficientes e se houvesse uma oferta suficiente no 
mercado, poderia também obter de particulares. Quando se fala em direitos fundamentais sociais, 
como, por exemplo, direitos à assistência à saúde, ao trabalho, à moradia e à educação, quer-se 
primariamente fazer menção a direitos a prestação em sentido estrito.” ALEXY, Robert. Teoria dos 
Direitos Fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 499. 
12 “Atualmente, pela positivação expressa em mais de sessenta Constituições, além de inúmeros 
documentos internacionais que garantem direitos relacionados à saúde, verifica-se que o direito à 
saúde adquiriu status de direito de alcance universal e que já se constitui como um elemento 
costumeiro do direito internacional.” SARLET, Ingo Wolfgang; MOLINARO, Carlos Alberto. Democracia 
– Separação de poderes – Eficácia e efetividade do direito à saúde no judiciário brasileiro – 
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além desta característica de condição de possibilidade do exercício pleno dos 

demais direitos”, “a mera proteção nacional, isolada, sem a devida cooperação inter-

regional e internacional, não se torna suficiente para sua efetiva concretização” 

(SARLET, 2010/2011, p. 30). Assim, necessários o desenvolvimento e a adoção de 

políticas públicas13: 

 

Para cada plexo de garantias outorgadas à responsabilidade estatal vistas, 

necessitam advir políticas públicas concretizadoras, que se operam em diversos 

níveis de efetivação, tais como os da elaboração, constituição formal, execução 

e avaliação das ações necessárias, contando para tanto com a máxima 

participação da comunidade alcançada por elas. Tais ações é que denomino de 

políticas públicas constitucionais vinculantes, independentes da vontade ou 

discricionariedade estatal para que venham a acontecer, eis que condizentes a 

direitos indisponíveis e da mais alta importância e emergência comunitárias, 

perquirindo imediata materialização, sob pena de comprometer a dignidade 

humana e o mínimo existencial dos seus carecedores (LEAL, 2006, p. 168-169). 

 

Ademais, enquanto direito subjetivo 14 , é composto por “relações triádicas 

entre um titular do direito fundamental, o Estado e uma ação estatal positiva”, cuja 

exigibilidade é passível de judicialização15 (ALEXY, 2017, p. 445). Logo, a declaração 

                                                     
Observatório do direito à saúde. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
2010/2011, p. 29 
13  “As políticas públicas se constituem no modo pelo qual a comunidade política decide, 
coletivamente, organizar a oferta e o modo de fruição de direitos que são limitados pela necessidade 
de se estabelecer critérios sobre a alocação de recursos orçamentários destinados a determinada 
prioridade normativa. Além disso, em geral, trata-se de direitos de natureza prestacional, ou seja, 
aqueles que dependem de ação específica do Estado no sentido de prover instalações, serviços, 
produtos e ações direcionadas a sua efetivação.” SANTANA, Hector Valverde; FREITAS FILHO, 
Roberto. Os limites da defesa de direitos fundamentais por meio de instrumentos processuais de 
cognição estreita. Mandado de segurança e o caso da saúde. In: FREITAS FILHO, Roberto (Coord.). 
Direito à saúde: questões teóricas e a prática dos tribunais. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 13. 
14 “De modo geral, quando nos referimos aos direitos fundamentais como direitos subjetivos, temos 
em mente a noção de que ao titular de um direito fundamental é aberta a possibilidade de impor 
judicialmente seus interesses juridicamente tutelados perante o destinatário (obrigado). Desde logo, 
transparece a ideia de que o direito subjetivo consagrado por uma norma de direito fundamental se 
manifesta por meio de uma relação trilateral, formada entre o titular, o objeto e o destinatário do 
direito.” SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 13. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2018, p. 158. 
15 “Intenta-se argumentar que, em primeiro lugar, o termo ativismo não é apropriado e, em segundo 
lugar, a atuação do Estado-juiz na efetivação dos direitos fundamentais não se confunde com as 
atividades políticas dos demais agentes e instituições do Estado, e tampouco ultrapassa os limites 
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constitucional de um direito dotado de abrangência universal e igualitária certamente 

é bastante significativa (MICHELMAN, 2006, p. 133) e, insatisfeita a justa expectativa 

de exercício, caberá a todo e qualquer sujeito de direito em questão a possibilidade 

de articular-se em juízo. 

O fato é que, infelizmente, “no que diz respeito à prática social e política, 

poucos são os Estados que protegem ampla e universalmente os direitos sociais” 

(BARRETO, 2003, p. 111), o que significa, há muito, o enfrentamento de impasses pela 

via judicial. Isso porque, ainda que dotados de aplicabilidade direta e imediata, por 

força constitucional16, são direitos que reclamam efetividade17, isto é, o desempenho 

concreto da sua função social, “a aproximação entre o dever-ser normativo” e a 

materialização no plano dos fatos (KRELL, 2000, p. 35). 

É justamente nesse conhecido contexto de insuficiência prestacional do 

Estado brasileiro, em especial da sua esfera federal, que se encontra o objeto de 

insurgência da arguição constitucional, com contornos notadamente dramáticos em 

razão da pandemia causada pelo coronavírus. Em momento sem precedentes, a 

efetividade do direito à saúde demanda atenção não somente à competência 

administrativa18 comum dos entes para tal, mas especialmente ao federalismo19  que  

                                                     
constitucionais atribuídos às funções e competências estatais.” SARLET, Ingo Wolfgang; MOLINARO, 
Carlos Alberto. Democracia – Separação de poderes – Eficácia e efetividade do direito à saúde no 
judiciário brasileiro – Observatório do direito à saúde. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas, 2010/2011, p. 28-29. 
16 A esse respeito, “a Constituição Federal, no art. 5º, § 1º, exige a aplicabilidade direta e imediata dos 
direitos fundamentais (inclusive os sociais, relacionados a serviços públicos), motivo pelo qual deve-
se escolher a interpretação apropriada ao combate à maciça e insofismável omissão do Estado 
brasileiro no atendimento às necessidades existenciais mínimas dos cidadãos.” FREITAS, Juarez. O 
Estado, a responsabilidade extracontratual e o princípio da proporcionalidade. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang (Coord.). Jurisdição e Direitos Fundamentais: anuário 2004/2005. Escola Superior da 
Magistratura do Rio Grande do Sul (AJURIS). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 191 
17 De acordo com as distinções de José Afonso da Silva, “aplicabilidade significa qualidade do que é 
aplicável. No sentido jurídico, diz-se da norma que tem possibilidade de ser aplicada, isto é, da norma 
que tem capacidade de produzir efeitos jurídicos. Não se cogita de saber se ela produz efetivamente 
esses efeitos. Isso já seria uma perspectiva sociológica, e diz respeito à sua eficácia social, enquanto 
nosso tema situa no campo da ciência jurídica, não da sociologia jurídica.” SILVA, José Afonso da. 
Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 13. 
18  “Tais competências, que também costumam ser chamadas de competências materiais, dizem 
respeito à tomada de decisões de natureza político-administrativa, execução de políticas públicas e 
a gestão em geral da Administração Pública em todos os níveis federativos.” SARLET, Ingo Wolfgang; 
MITIDIERO, Daniel; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2021, p. 423. 
19 “O conceito de federalismo é, sem dúvida, dinâmico, sujeito às oscilações motivadas por uma 
sociedade em permanente transformação, a exigir novas posturas e diretrizes no equacionamento e 
solução de novas questões. A ideia do federalismo no Brasil sempre se condicionou por dois fatores 
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os rege, revelando as deficiências da sua aplicação no sistema pátrio: 

 

O programa político-normativo instituído pela CF estabelece a vinculação do 

Estado – Estado-Legislador, Estado-Administrador e Estado-Juiz – ao estrito 

cumprimento dos ditames constitucionais, no âmbito das atribuições e 

competências delineadas para cada esfera federativa20. A questão federativa, por 

sua vez, está na essência da discussão a respeito das competências 

constitucionais, tomando por base a estrutura organizacional do Estado 

brasileiro e o papel dos diferentes entes federativos que o integram: União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2021, p. 

422). 

 

Portanto, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, com vistas à 

satisfação do direito à saúde de todos que se encontram sob sua jurisdição, 

acertadamente volta os olhares ao arranjo federativo brasileiro. Por um lado, não 

nega a atribuição da esfera federal para desenvolver e gerenciar a função estratégica, 

“seja na coordenação das políticas, seja na indução, controle e avaliação dos 

programas descentralizados21” (ABRUCIO; COSTA, 1998, p. 113). Por outro, reafirma 

ser “essencial que o poder local se estruture no sentido de consagrar a ideia de 

subsidiariedade22, seja em relação à atribuição de competências à esfera local, seja 

na modificação estrutural do próprio poder local” (HERMANY, 2007, p. 366). 

                                                     
extremos a determinar a tônica de sua manifestação: por um lado, o desnível no desenvolvimento 
regional, que conduz à centralização do governo para proporcionar condições de transferência de 
recursos das regiões ricas para as regiões mais pobres; por outro lado, a imensidão do território 
nacional e consequente diversidade de condições regionais, a imporem a necessidade da 
descentralização do comando, pelo estabelecimento de governos locais.” BARROSO, Luís Roberto. 
Direito constitucional brasileiro: o problema da federação. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 3. 
20 “A ordem de competência não é necessariamente uma ordem de exclusões, já que a realidade 
comunitária funda-se na necessidade de suplências complementares e não de atitudes monopolistas. 
Nada impede a complementação de esforços, nem a colaboração dos administrados. As 
competências complementam-se em função das necessidades e das suplências, possibilitando que 
o princípio de subsidiariedade realize-se através do instrumento de participação ou mesmo de 
parceria.” BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio da subsidiariedade: Conceito e Evolução. 
Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 50. 
21  “Importa agregar que, mesmo em Estados unitários, existem níveis significativos de 
descentralização administrativa que, por sua vez, também contribuem para um (hierarquizada) 
racionalização e limitação de poder.” SARLET, Ingo Wolfgang; MITIDIERO, Daniel; MARINONI, Luiz 
Guilherme. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 38. 
22  “Conceitua-se subsidiariedade como princípio pelo qual as decisões, legislativas ou 
administrativas, devem ser tomadas no nível político mais baixo possível, isto é, por aqueles que estão 
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Assim, cuida-se “de um pluralismo do tipo territorial levado a efeito mediante 

um sistema de distribuição do exercício de poder entre as unidades territoriais”, em 

“forma de limitação do poder e da autoridade” (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2021, 

p. 409). Trata-se de verdadeira manifestação de garantia do direito à democracia23. 

Ademais, conduz também ao reconhecimento do pluralismo social, ao passo em que 

concretiza valores de justiça e liberdade (PERGOLA, 1994, p. 297) de suma 

importância ao caso brasileiro, porque sua indiscutível riqueza cultural também o 

torna palco de contrastes sociais a serem atenuados. 

Entretanto, a despeito do sem-número de decisões seguradoras do direito à 

saúde na sua dimensão individual24, por vezes a reclamar solidariedade entre os 

obrigados25, a concretização da prestação coletiva, como é o caso da vacinação em 

massa contra o coronavírus, demanda esforço mormente estratégico dos entes 

federativos brasileiros. 26  Por conseguinte, depende diretamente da adequada 

aplicação do federalismo na concepção cooperativa27, que significa: 

                                                     
o mais próximo possível das decisões que são definidas, efetuadas e executadas.” BARACHO, José 
Alfredo de Oliveira. O princípio da subsidiariedade: Conceito e Evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2000, 
p. 92. 
23 “Esta dividida em unidades menores, com governos locais permite uma participação mais intensa 
do povo, torna o sistema mais democrático. Os indivíduos estão mais próximos dos centros de poder 
e poderão exercer uma pressão mais eficiente.” RAMOS, Dircêo Torrecillas. O federalismo assimétrico. 
Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 57. 
24  A título exemplificativo: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Suspensão de 
Tutela Provisória 803/SP. Relator: Min. Presidente Luiz Fux. Julgamento: 17 julho 2021c. DJE n. 144, 
em 19.07.2021. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/despacho1221347/false. 
Acesso em: 12 ago. 2021. 
25 “O dever de cooperação interfederativa cria necessariamente uma vinculação entre as esferas, 
como já se pode demonstrar, esse aspecto está na base do federalismo cooperativo e das 
competências concorrentes.” BARBOSA, Jeferson Ferreira. Cooperação federativa e responsabilidade 
solidária no direito à saúde. 2012. 90 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, 2012, p. 72. Por exemplo: 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Provisória 638/SP. 
Relator: Min. Presidente Luiz Fux. Julgamento: 27 abril 2021a. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. DJE n. 
093, em 14.05.2021. Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp. Acesso em: 
12 ago. 2021. 
26 “Estado de Direito, pois, é o Estado que respeita os direitos humanos e fundamentais, em dimensão 
individual e social, e promove a expansão das liberdades e garantias públicas em todas as áreas, 
cumprindo com os deveres que lhe são atribuídos e adotando normas abrigadas pela supremacia 
constitucional, ademais de concretizar e fiscalizar a sua harmoniosa aplicação.” SARLET, Ingo 
Wolfgang; MOLINARO, Carlos Alberto. Democracia – Separação de poderes – Eficácia e efetividade 
do direito à saúde no judiciário brasileiro – Observatório do direito à saúde. Belo Horizonte: Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas, 2010/2011, p. 20. 
27 “Há um dever de cooperação não apenas entre os entes federados (municípios, estados, Distrito 
Federal e União), mas também entre os três Poderes, alcançando inclusive a sociedade.” SARLET, Ingo 
Wolfgang. Relações interfederativas no contexto da Covid-19: o papel de cada ente federado e seu 
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Dito de outro modo, o “federalismo cooperativo” busca compensar – ou pelo 

menos mitigar –, em prol da eficiência na consecução dos objetivos estatais, 

mediante mecanismos de cooperação e harmonização no exercício das 

competências legislativas e administrativas, as dificuldades inerentes ao modelo 

de repartição de competências e do elevado grau de autonomia das unidades da 

Federação. Isso se revela ainda mais necessário no contexto de um Estado 

Social, de caráter intervencionista e voltado à consecução de políticas públicas, 

especialmente na área econômica e social, exigindo certa unidade de 

planejamento e direção (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2021, p. 411). 

 

Em apertada síntese, “o arranjo federativo, para ter êxito, precisa 

compatibilizar a autonomia28 responsável dos níveis de governo com a presença de 

relações intergovernamentais cooperativas” (ABRUCIO; COSTA, 1998, p. 19), sem 

prejuízo da eficiência de cada centro de poder.29 “Na prática política, entretanto, é 

quase impossível evitar que em determinadas circunstâncias”, sobremodo, em 

contextos sensíveis como este, “surjam situações de conflito. Na realidade, pode-se 

dizer que tais conflitos estão sempre latentes, vindo à tona quando desaparece a 

possibilidade de mantê-los acobertados” (DALLARI, 1986, p. 56), de modo que “o 

sucesso do sistema federativo não há de ser medido em termos de eliminação dos 

conflitos sociais, mas em sua capacidade de regular e administrar tais conflitos” 

(GAGNON, 1993, p. 18, tradução nossa). No caso brasileiro, o conflito foi submetido 

ao Supremo Tribunal Federal.30 

                                                     
desempenho. In: SANTOS, Alethele de Oliveira; LOPES, Luciana Tolêdo (Orgs.). Competências e regras. 
Coleção Covid-19, v. 3. Brasília: Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2021, p. 23. 
28 “Em Estados federativos, Estados e municípios – porque dotados de autonomia política e fiscal – 
assumem funções de gestão de políticas públicas ou por própria iniciativa, ou por adesão a algum 
programa proposto por outro nível mais abrangente de governo, ou ainda por expressa imposição 
constitucional.” ARRETCHE, Marta Teresa da Silva. Estado federativo e políticas sociais: 
determinantes da descentralização. Rio de Janeiro: Revan, 2000, p. 47. 
29 “A principal caracterização da forma federada de estado é a existência de diversos entes políticos, 
diversos centros de poder que convivem e que atuam de forma autônoma e independente dentro da 
circunscrição territorial e normativa delimitadas pela constituição.” BARBOSA, Jeferson Ferreira. 
Cooperação federativa e responsabilidade solidária no direito à saúde. 2012. 90 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS), Porto Alegre, 2012, p. 12. 
30 “Pode-se afirmar não ser fácil desempenhar a função de arbitro do sistema federativo. (...) Há e 
sempre haverá um mínimo de conteúdo político, quer pelo modo como são escolhidos os ministros, 
seja pela sensibilidade que os julgadores devem demonstrar no manejo das questões político-
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Havendo desempenho exemplar de outros países no combate à doença, as 

atuações das autoridades federais pátrias se manifestaram não somente aquém do 

esperável, mas também do possível, em evidente postura omissiva, causando “o 

dano injusto que se consuma pelo não-cumprimento do dever estatal incontornável” 

(FREITAS, 2006, 174-175). Entretanto, em que pese tenha reconhecido o federalismo 

cooperativo entre os entes federados31, o Supremo Tribunal Federal parece adotar 

posição tendente à centralização32, tendo em vista a sua determinação de vigência e 

aplicação da Lei n. 13.979/2020 em caráter condicionado, de modo que revela a 

fragilidade do pacto federativo, inoportuna em tempos de tamanha perplexidade.  

Conforme assinalado em seus fundamentos, é de se referir que a 

superveniência do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

Covid-19, tornado público pela União, influenciou diretamente no desfecho da 

questão. Por conseguinte, somente em caso de descumprimento ou insuficiência do 

planejamento federal é que estariam Estados, Distrito Federal e Municípios 

autorizados a valer-se da legislação federal, respeitados seus termos. Acertado o 

julgado, nesse ponto, ao reconhecer que o ideal seria a vacinação em massa da 

nação por inteiro, sob a coordenação uniforme e tempestiva de toda a população, 

cumpre quanto a isso acrescentar, sob o risco de enveredar-se numa corrida 

federativa pela imunização. 

                                                     
institucionais”. CAMARGO, Nilo Marcela de Almeida. A forma federativa de estado e o Supremo 
Tribunal Federal pós-Constituição de 1988. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010, p. 139. 
31 “O chamado ‘federalismo cooperativo’ tem sido uma palavra amena e esperançosa, de emprego 
habitual pelos publicistas que ainda acreditam comodamente na sobrevivência do velho federalismo 
dualista, batizado com outro nome, posto que esteja a encobrir realidade nova. Mas não se trata de 
dar nome novo a realidades extintas. Urge primeiro reconhecer o desaparecimento da velha ordem 
federativa, esteada no binômio Estado autônomo e poder federal. Com efeito, a intervenção econômica 
da União, já institucionalizada, cassou praticamente a autonomia dos Estados, desfazendo a ilusão 
que publicistas de boa-fé e inocência vêm desde muito acalentando, mercê de um eufemismo corrente 
– o ‘federalismo cooperativo’ –, expressão confortável, mas ingênua e nem sempre bem-arrazoada, 
com que se busca dissimular a verdade rude da morte do federalismo das autonomias estaduais.” 
BONAVIDES, Paulo. A Constituição aberta: temas políticos e constitucionais da atualidade, com 
ênfase no Federalismo das Regiões. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 398. 
32 “No contexto da pandemia, se a determinação de um ente federado é fundada tecnicamente, será 
muito difícil que o judiciário possa justificar uma exceção. No STF, por vezes, transparece posição 
mais favorável à centralização.” SARLET, Ingo Wolfgang. Relações interfederativas no contexto da 
Covid-19: o papel de cada ente federado e seu desempenho. In: SANTOS, Alethele de Oliveira; LOPES, 
Luciana Tolêdo (Orgs.). Competências e regras. Coleção Covid-19, v. 3. Brasília: Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde, 2021, p. 23. 
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Todavia, de antemão, a elaboração do plano nacional surgiu justamente a 

destempo, inclusive, sendo a razão principal pela qual se justificou a arguição 

constitucional. A decisão colaciona o critério temporal, a partir de então, sem 

considerar que a demora anterior ao julgado – não somente na organização, como 

também na execução – significou o direito à vida e à saúde de brasileiros em larga 

escala. Entretanto, no seu entendimento supremo, a centralização das políticas de 

enfrentamento à moléstia deve prevalecer, ao menos nesse primeiro momento. 

Somado a isso, imperioso reunir especificamente os argumentos que 

explicam a crítica quanto à debilidade do federalismo cooperativo. A uma, a outorga 

constitucional para cuidar da saúde é não somente poder como também dever de 

todos os entes federados, de modo que condicioná-los uns aos outros, mesmo na 

melhor das intenções, dificulta e afasta a prestação estatal apta à proteção daquilo 

que realmente importa: os direitos dos cidadãos. Noutra perspectiva, como 

consequência reflexa importante e de alta complexidade, mas inegavelmente de 

menor valor, “a responsabilidade pública pela gestão de políticas sociais” também 

se intensifica como objeto de barganha federativa33 (ARRETCHE, 2000, p. 47). 

A duas, a própria lei federal autoriza os demais entes a adotar as medidas 

suficientes ao combate epidemiológico, podendo compreender-se como 

reconhecimento da necessidade de cooperação intergovernamental tanto quanto 

possível, tendo em vista a magnitude dos danos iminentes. Entretanto, verifica-se a 

necessidade de provimento judicial para assegurar a vigência e a aplicabilidade da 

legislação, sem que houvesse qualquer traço indicativo de inconstitucionalidade na 

sua redação. Ainda que presumível a legitimidade da previsão legal para tanto, não 

parecem gozar de plena autonomia Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Por fim, quando oportunamente incitado a se manifestar, o Supremo Tribunal 

Federal restringiu em grande medida a possibilidade de atuação verdadeiramente 

                                                     
33 “Complaints are everywhere heard from our most considerate and virtuous citizens, equally the 
friends of public and private faith, and of public and personal liberty, that our governments are too 
unstable, that the public good is disregarded in the conflicts of rival parties, and that measures are too 
often decided, not according to the rules of justice and the rights of the minor party, but by the superior 
force of an interested and overbearing majority. However anxiously we may wish that these complaints 
had no fundation, the evidence of known facts will not permite us to deny that they are in some degree 
true.” HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The federalist. Massachusetts: The 
Belknap Press of Harvard University Press, 1966, p. 129-130. 
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cooperativa entre os entes federativos, em nome da incorporação de toda e qualquer 

atuação regional e local ao plano nacional de imunização quando, em verdade, dever-

se-ia “sacrificar o mínimo para preservar o máximo de direitos fundamentais” 

(FREITAS, 2006, p. 183). Não obstante reconhecida a gravidade do quadro, é possível 

vislumbrar resquícios de sujeição dos entes estaduais e municipais ao comando 

federal, submetidos à expectativa de prognósticos que custam muito à população 

brasileira, considerando a necessidade urgente de manejo eficiente – pautado em 

embasamento científico – na contenção da propagação viral de alta 

transmissibilidade, ainda presente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por infortúnio, a realidade pandêmica retoma consequências práticas, ainda 

mais dramáticas e urgentes, de antigas deformações do Estado brasileiro, apesar 

das concepções teóricas adotadas. É justamente em situações adversas como a 

atual que se revelam as mazelas do federalismo brasileiro, de modo que necessário 

valer-se da via judicial para contenção do trágico despreparo da atuação 

governamental federal, não obstante autorização legislativa. A conjuntura 

apresentada sinaliza, para além dos desastres de primeira ordem, a carência de 

efetividade no desempenho das instituições públicas de poder, minando 

drasticamente a credibilidade social sobre aqueles que as protagonizam. O 

descrédito generalizado quanto à capacidade estatal de zelar por seus cidadãos, 

nesse contexto, ganha proporções catastróficas.  

Por ora, no que toca o objeto desse breve ensaio, não seria demasiado inferir 

que a decisão do Supremo Tribunal Federal analisada alhures, a despeito do 

reconhecimento sobre o federalismo cooperativo brasileiro, apresenta viés 

centralizador das políticas públicas referentes ao enfrentamento da moléstia. Não se 

ignora que arbitramentos como dessa magnitude em situações tão adversas 

carecem de cautela especial. Todavia, subsistem razões plausíveis para que o 

federalismo cooperativo e a repartição de competências entre os entes sejam 

instrumento – e não óbices ou razão de delonga – de concretização do direito 

fundamental à saúde na sua dimensão coletiva, sobretudo, quando inadiável. 
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RESUMO 
 
O STF analisou, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 509, a compatibilidade da Portaria Interministerial 
MTE/MMIRDH n. 4 de 2016 ao texto constitucional, especialmente no que tange à 
publicização de lista de empregadores que foram condenados no âmbito 
administrativo por submeter trabalhadores a condições análogas à de escravidão. 
Diante disso, o presente artigo objetiva tecer comentário acerca da jurisprudência 
em comento, em atenção aos princípios de interpretação constitucional. Para isso, é 
desenvolvida breve síntese da ADPF 509, seguida de articulação dos elementos 
abordados no julgado ao princípio de interpretação constitucional da divisão de 
Poderes e de máxima eficácia e efetividade da Constituição. A pesquisa desenvolvida 
é bibliográfica e tem como método de abordagem o dialético e de interpretação 
sistemático, buscando-se apreciar a temática em atenção ao sistema jurídico 
constitucional.  
Palavras-chave: Trabalho escravo. Princípios de Interpretação Constitucional. 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 509. Portaria Interministerial 
MTE/MMIRDH n. 4 de 2016.  
 
ABSTRACT 
 
The STF analyzed, when it judged the claim of non-compliance with a fundamental 
precept (ADPF) 509, the compatibility of the Interministerial Ordinance MTE/MMIRDH 
n. 4/2016 to the constitutional text, especially with regard to the publicise of the 
employers who have been administratively condemned for subjecting workers to 
slavery-like labor. Therefore, this article aims to comment on the jurisprudence under 
discussion, in attention to the principles of constitutional interpretation. Thereunto, a 

                                                     
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande de Sul (PUCRS), na área de concentração Fundamentos Constitucionais de Direito Público e 
Privado. Bolsista PRO-Stricto PUCRS. Lattes: http://lattes.cnpq.br/8575824558392128. E-mail: 
juliselemonje@hotmail.com. 
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summary of the ADPF 509 is developed, followed by the articulation of the elements 
discussed in the judgment to the principle of constitutional interpretation of the 
separation of powers and of maximum effectiveness of the Constitution. The 
research developed is bibliographical and its method of approach is the dialectic and 
of interpretation is systematic, addressing the subject in attention to the 
constitutional legal system.  
Keywords: Slavery-like Labor. Principles of Constitutional Interpretation. Claim 
of Non-compliance with a Fundamental Precept 509. Interministerial Ordinance 
MTE/MMIRDH n. 4/2016. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A promoção de medidas de enfrentamento ao trabalho escravo apresenta 

fundamental importância para o alcance dos valores privilegiados no texto 

constitucional, em especial o da dignidade da pessoa humana. A contenção de 

práticas que subjugam o humano a condições análogas a de escravidão, todavia, 

deve se dar de maneira alinhada ao ordenamento constitucional vigente, mormente 

ao princípio da separação dos Poderes que sustenta o Estado Democrático de 

Direito.  

Nesse cenário, em 16 de setembro de 2020 foi julgada a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 509, cujo teor envolve a alegação 

de incompatibilidade da Portaria Interministerial n. 4, de 11 de maio de 2016, do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social e do Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, com a Constituição Federal. 

A Portaria em análise é responsável, em síntese, por estabelecer a publicização do 

Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 

análogas a de escravidão. 

A partir do acórdão da ADPF 509, o presente trabalho busca tecer comentário 

acerca de aspectos abordados na discussão proposta em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade, especialmente à luz dos princípios orientadores 

da interpretação constitucional da supremacia da Constituição – em particular, da 

máxima eficácia e efetividade da Constituição –, assim como do princípio da divisão 

dos Poderes e do correlato princípio da conformidade funcional. Para isso, utilizou-

se de pesquisa bibliográfica, amparada em textos clássicos e literatura científica 

especializada, bem como do método de abordagem essencialmente dialético e de 
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interpretação sistemático, buscando-se apreciar a temática em atenção ao sistema 

jurídico constitucional.  

Registra-se, no que tange à estruturação do presente comentário, que se inicia 

com o desenvolvimento de breve sumarização das alegações e aspectos abordados 

quando do julgamento da ADPF 509. Em seguida, elege-se, para a construção do 

cotejo teórico e da análise do julgado, o exame da alegação de inobservância da 

reserva legal – em atenção ao princípio de interpretação constitucional da divisão de 

Poderes – e, ato contínuo, investiga-se a Portaria em comento a partir da 

maximização da eficácia e efetividade do texto constitucional, em especial da 

dignidade da pessoa humana, do princípio da publicidade e do direito fundamental 

de acesso à informação.  

 

1 SÍNTESE DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 509  

 

O julgado em análise, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e datado de 16 de 

setembro de 2020, tratou da compatibilidade da Portaria Interministerial n. 4, de 11 

de maio de 2016, do Ministério do Trabalho e Previdência Social e do Ministério das 

Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, com a 

Constituição Federal. A Requerente – Associação Brasileira de Incorporadoras 

Imobiliárias (Abrainc) – alegou, em breve síntese, que a normativa responsável por 

estabelecer Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a 

condições análogas a de escravo colide com o princípio da reserva legal, tendo, em 

seu entender, extrapolado as atribuições dos Ministros de Estado. 

A entidade representativa de empresas de incorporação imobiliária 

desenvolveu, ainda, tese no sentido de que a Portaria Interministerial MTE/MMIRDH 

n. 4 de 2016 ensejaria violação ao princípio da separação dos Poderes, à presunção 

de não culpabilidade, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 

Com amparo nesses aspectos, requereu a declaração de inconstitucionalidade da 

Portaria em tela – bem como, em atenção ao efeito repristinatório2, das Portarias 

                                                     
2 Tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade reconhece que a norma nasceu nula, em 
atenção ao princípio da nulidade da norma inconstitucional, o texto não estava apto para revogar 
validamente norma anterior, culminando no efeito repristinatório – isto é, na reentrada em vigor do 
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Interministeriais MTE/SDH n. 2, de 31 de março de 2015, MTE/SDH n. 2 de 12 de maio 

de 2011, e da Portaria MTE n. 540, de 29 de outubro de 2004.  

O Relator, Ministro Marco Aurélio, reconhecendo a legitimidade ativa da 

Abrainc e entendendo como preenchido o requisito da subsidiariedade3, passou a 

enfrentar o mérito da demanda4.  Quando às alegações de inobservância do princípio 

da reserva de lei, refere que “incumbe ao Ministro de Estado dar execução a leis, 

decretos e regulamentos, ausente a faculdade de normatizar de forma abstrata e 

autônoma”. Não obstante, entendeu que o disposto na Portaria MTE/MMIRDH n. 4 

de 2016 encontra-se no escopo das atribuições previstas no artigo 87, parágrafo 

único, II, da CF/88, tendo em vista que seu conteúdo fornece concretude aos artigos 

3º, I e II, 7º, VII, alínea “b”, 8º e 21 da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011).  

Resta consignado no acórdão, ademais, que o texto da Portaria em análise 

visa garantir efetividade ao direito fundamental à informação – artigo 5º, XXXIII, 37, 

§ 3º, II, e 216, § 2º, da CF/88 –, assim como viabiliza a publicidade das decisões 

definitivas em auto de infração lavrado por auditor-fiscal do Trabalho. Em voto do 

Ministro Edson Fachin, fora acrescentado aos fundamentos do acórdão que o texto 

da Portaria atacada alinha-se ao bloco de normativas internacionais que 

ingressaram no ordenamento jurídico nacional a partir da adesão formal pelo Brasil, 

como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e as Convenções n. 29 

e 105 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

Tendo em vista que o Cadastro de Empregadores em tela divulga tão somente 

as decisões administrativas irrecorríveis e dispõe, no § 2º do artigo 2º acerca do 

exercício ao contraditório e da ampla defesa, vislumbrou o relator que o devido 

processo legal, o contraditório e a ampla defesa encontram-se observados.  

Acrescenta-se que, no voto condutor, consta que o Cadastro de Empregadores 

                                                     
texto que apenas pretensamente havia sofrido revogação (MORILHE LEONARDO; CAMPOS, 2015, p. 
148).  
3  Marinoni (2013, p.1205-1207) esclarece que a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) encontra-se voltada à supressão das necessidades de controle abstrato de 
constitucionalidade, submetendo-se à regra da subsidiariedade expressamente prevista no artigo 4º, 
§ 1, da Lei n. 9.882/1999 – por conseguinte, somente é admitida quando não há outro meio capaz de 
sanar a lesividade atacada.  
4 O Ministro Alexandre de Moraes apresentou divergência quanto à legitimidade ativa da Abrainc, 
fundamentando que além de tratar-se de entidade de representação – com fulcro no artigo 103, IX, 
da CF/88 – faz-se necessária a demonstração de pertinência temática da arguição, o que não 
vislumbra. Contudo, o voto divergente quanto ao não conhecimento da ação restou isolado. 
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responsáveis por submeter trabalhadores à condição análoga a de escravidão – 

permanecendo na referida listagem por um período de dois anos a contar da decisão 

irrecorrível – não guarda natureza sancionatória, mas objetiva atender ao princípio 

da publicidade de atos administrativos de interesse público. Sustentaria, portanto, 

plena consonância com o fundamento da dignidade da pessoa humana, em atenção 

à vedação de práticas que instrumentalizam o humano, e aos valores sociais o 

trabalho.  

Em voto do Ministro Edson Fachin, fora ponderado, outrossim, que eventual 

“sanção social” relativa à dificuldade de novas contratações, em decorrência da 

divulgação do Cadastro de Empregadores, “significa assentar também a eficácia dos 

direitos fundamentais nas relações privadas”, promovendo a guarda dos ditames 

constitucionais. O Vogal amparou, por fim, a ausência de violação aos princípios 

constitucionais, vez que a Portaria Interministerial MTE/MMIRDH n. 4 de 2016 

alinha-se aos fundamentos da República Federativa do Brasil da cidadania, da 

dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da livre iniciativa (artigo 

1º, II a IV, CF/88), assim como aos objetivos fundamentais dispostos na Magna Carta, 

como o da construção de uma sociedade livre, justa e solidária.  

A partir da fundamentação exposta, a arguição foi, por unanimidade, julgada 

improcedente, ante o reconhecimento da observância ao princípio da reserva legal, a 

não constatação de violação ao contraditório e à ampla defesa e o não 

enquadramento do Cadastro de Empregadores como sanção, e sim como ferramenta 

de acesso à informação, em consonância com o princípio da publicidade e o direito 

fundamental à informação5.  

                                                     
5 O julgado em estudo restou assim ementado:  
PORTARIA – CADASTRO DE EMPREGADORES – RESERVA LEGAL – OBSERVÂNCIA. Encerrando 
portaria, fundamentada na legislação de regência, divulgação de cadastro de empregadores que 
tenham submetido trabalhadores a condição análoga à de escravo, sem extravasamento das 
atribuições previstas na Lei Maior, tem-se a higidez constitucional. 
CADASTRO DE EMPREGADORES – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO E AMPLA 
DEFESA – OBSERVÂNCIA. Identificada, por auditor-fiscal, exploração de trabalho em condição 
análoga à de escravo e lavrado auto de infração, a inclusão do empregador em cadastro ocorre após 
decisão administrativa irrecorrível, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
CADASTRO DE EMPREGADORES – NATUREZA DECLARATÓRIA – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. 
Descabe enquadrar, como sancionador, cadastro de empregadores, cuja finalidade é o acesso à 
informação, mediante publicização de política de combate ao trabalho escravo, considerado resultado 
de procedimento administrativo de interesse público. 
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2 COTEJLO TEÓRICO E ANÁLISE DO JULGADO  

 

Sumarizado o caso objeto do presente trabalho, importa realizar o cotejo 

teórico dos elementos que perpassam a discussão investida na ADPF 509/DF, com 

especial atenção ao princípio da reserva legal e da publicidade, assim como ao direito 

fundamental à informação. Passa-se, portanto, à breve análise acerca da 

possibilidade de restrição das medidas de enfrentamento ao trabalho escravo em 

decorrência do princípio da reserva de lei, tendo como norteador o princípio de 

interpretação constitucional da divisão dos Poderes. Ato contínuo, estando o teor da 

Portaria Interministerial MTE/MMIRDH n. 4 de 2016 em consonância com as 

atribuições dos Ministros de Estado previstas no artigo 87, II, da CF/88, tecem-se, à 

luz do princípio de interpretação da máxima efetividade e efetivação da Constituição, 

ponderações acerca da dignidade da pessoa humana, do princípio da publicidade e 

do direito fundamental à informação enquanto justificadores da exposição do 

Cadastro de Empregadores que, em decisão administrativa irrecorrível, foram 

responsabilizados pela submissão de trabalhadores a condições análogas a de 

escravidão.    

 

2.1 Medidas de enfrentamento ao trabalho escravo no Brasil e os limites vinculados 

à reserva legal em observância ao princípio de interpretação constitucional da 

divisão de Poderes 

  

Em consideração à relevância do combate ao trabalho em condições análogas 

a de escravidão no Brasil, diversas medidas de enfrentamento às práticas de 

escravidão vem sendo instituídas, especialmente a partir do primeiro mandato do 

Presidente Henrique Cardoso, continuadas por ações do Governo Lula (ROCHA; GOIS, 

p. 254-255). Nesse cenário, documentos como a Declaração Universal de Direitos 
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Humanos de 1948, bem como as Convenções n. 29 6  e n. 105 7  da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) – ambas ratificadas pelo Brasil – obrigam o combate 

ao trabalho escravo em território nacional.  

Em que pese as estratégias de contenção de práticas que subjugam o humano 

à condição de coisa se encontrem, a toda evidência, alinhadas aos fundamentos do 

Estado Democrático esculpidos no artigo 1º da Carta Magna8, a discussão proposta 

pelo acórdão em epígrafe ocupa-se da possibilidade de o Cadastro de 

Empregadores9 em comento ser estabelecido por meio de Portaria Interministerial – 

isto é, por iniciativa dos Ministros de Estado. À vista disso, importa analisar a 

observância do princípio da reserva legal pela normativa que fora objeto de 

apreciação na ADPF 509, haja vista o teor do artigo 87, II, da Constituição Federal10, 

que determina a expedição de instruções tão somente para a execução de leis, 

decretos e regulamentos.  

Registra-se, de início, que dentre os princípios orientadores da interpretação 

constitucional, destaca-se o princípio da divisão de Poderes e o correlato princípio 

da conformidade funcional (SARLET, 2020, p. 987-988). Isto é, o controle 

constitucional deve ser executado sem implicar no desrespeito ao sistema 

organizatório-funcional do Estado, haja vista a separação de competências 

legislativa, executiva e judicial (CANOTILHO, 2003, p. 546). Embora tal princípio seja 

especialmente relevante no que tange à autorrestrição por parte da jurisdição 

constitucional (SARLET, 2020, p. 988), interessa mantê-lo em vista quando da análise 

de alegação de inobservância de reserva legal.   

                                                     
6 Art. 1 — 1. Todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho que ratificam a presente 
convenção se obrigam a suprimir o emprego do trabalho forçado ou obrigatório sob todas as suas 
formas no mais curto prazo possível (OIT, 1930). 
7  Art. 1 — Qualquer Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique a presente 
convenção se compromete a suprimir o trabalho forçado ou obrigatório, e a não recorrer ao mesmo 
sob forma alguma [...] (OIT, 1957).  
8 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa; V - o pluralismo político. 
9 Esclarece-se que o Cadastro de Empregados instituído pela Portaria Interministerial n. 4, de 11 de 
maio de 2016, não se confunde com a chamada “lista suja”,  
10  Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e 
no exercício dos direitos políticos.[...] II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e 
regulamentos; 
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Ao tratar da temática da reserva legal, importar referir que tal princípio não se 

confunde com o princípio da legalidade. Enquanto o princípio da legalidade diz 

respeito à submissão a lei e a impossibilidade de obrigar-se senão em virtude de lei, 

o princípio da reserva legal determina que a regulamentação deverá fazer-se 

necessariamente por força de lei (SILVA, 2000, p. 422). Embora não se confundam, 

Marrara (2014, p. 25) entende que a reserva legal decorre do princípio da legalidade, 

e tem como objetivo “evitar que o Estado aja quando o povo – representado pelo 

Legislador – não deseje e não aja quando este assim o queira”, conferindo 

legitimação democrática às ações do Estado.  

Ocupando-se da evolução histórica da reserva legal, Callejón (2013, p. 200-

201) pondera, contudo, que ao não mais nos depararmos com a falta de legitimidade 

democrática do Monarca – enquanto representante do Poder Executivo –, em uma 

conjuntura em que também a eleição dos representantes do Executivo encontra 

amparo em um processo democrático, a justificação da reserva legal deixa de ser, 

tão somente, o princípio democrático, haja vista que não mais enfrentamos um 

Executivo não democrático. Observa-se, portanto, que a reserva legal visa assegurar, 

também, a efetividade do princípio de divisão de Poderes (Callejón, 2013, p. 202-203). 

Relaciona-se, portanto, com o princípio da separação de Poderes, que implica, 

nas palavras de Sarlet (2013, p. 230-231), em uma “posição de deferência em relação 

aos demais órgãos estatais”. Além disso, Silva (2000, p. 422) esclarece que o 

princípio da reserva legal envolve uma questão de competência e não uma situação 

de hierarquia – como no caso da legalidade. Ao apresentar noções de direito 

constitucional organizatório, Canotilho (2003, p. 546) enfatiza que o estudo de 

competências é intrínseco ao estudo das estruturas organizativo-funcionais, bem 

como delineia acerca das competências legislativa, executiva e judicial:  

 

Sob o ângulo das regras de competência, o princípio da separação de 

competências legislativa, executiva e judicial pressupõe apenas a existência de 

órgãos do poder político aos quais são atribuídas competências destinadas à 

prossecução das tarefas de legislar, governar/administrar e julgar.  
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O autor destaca, ainda, que os esquemas de responsabilidade e controle entre 

os órgãos da soberania apresentam-se enquanto importantes fatores na 

observância da Constituição (CANOTILHO, 2003, p. 889). Estando a atuação dos 

Ministérios, enquanto órgãos do poder executivo, impedida de adentrar nas 

prerrogativas do poder legislativo, faz-se necessário identificar o amparo do teor da 

Portaria Interministerial, especialmente quanto à possibilidade de veiculação de 

Cadastro de Empregadores, em legislação ordinária, haja vista que, nos termos em 

que ensina Canaris (2009, p. 115), pertence fundamentalmente ao direito ordinário “a 

tarefa de disponibilizar instrumentos de protecção – que vão desde o direito penal, 

passando pelo direito administrativo, tributário e social, até ao direito privado”. 

Assim, – ainda que se pondere que o argumento relativo à competência do 

poder legislativo, ao colidir com o fundamento da dignidade da pessoa humana, em 

um cenário em que não se alcança sequer um padrão de mínimo existencial, não 

impediria, de pronto e por si só, o reconhecimento do direito subjetivo (SARLET, 2018, 

p. 365-366) –, no caso em tela a normativa que visa enfrentar as práticas de 

manutenção de trabalhadores em condição análoga à de escravidão por meio da 

instituição de Cadastro de Empregadores encontra amparo em legislação 

infraconstitucional. Nesse sentido, destaca-se o conteúdo da Lei de Acesso à 

Informação (Lei n. 12.527/2011) que, além de determinar, em seu artigo 3º, a 

“publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção” e a divulgação de 

informações de interesse público “independente de solicitações”11, também ampara 

expressamente a divulgação das informações relativas à inspeções e auditorias:  

 

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 

direitos de obter: [...] 

VII - informação relativa:  

b) ao   resultado  de  inspeções,  auditorias,   prestações  e  tomadas   de   contas 

realizadas pelos órgãos de controle interno  e  externo,  incluindo  prestações  de 

                                                     
11 Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de 
acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da 
administração pública e com as seguintes diretrizes: I - observância da publicidade como preceito 
geral e do sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações; [...].  
 



 
232 | Constituição e Direitos Fundamentais – jurisprudência nacional, estrangeira e internacional comentada 

contas relativas a exercícios anteriores. 

 

Ademais, encontra-se positivado que é deve dos órgãos públicos, ainda que 

sem requerimento, divulgar informações de interesse coletivo:  

 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas 

ou custodiadas. 

 

Constata-se que, embora o alcance de respostas constitucionais eficientes 

quando se apreciam questões de reserva legal, orçamentária e vinculadas à 

separação dos poderes com frequência demande e exploração de recursos de 

ponderação (SARLET, 2018, p. 376-377), na discussão proposta pela ADPF 509 a 

alegação de inobservância de reserva legal esvazia-se a partir da análise das 

obrigações e direitos previstos na Lei n. 12.527/2011, especialmente os dispostos 

nos artigos 3º, I e II, 7º, VII, “b” e 8º.  Isto é, a divulgação – durante o período de dois 

anos – de empregadores que foram condenados, mediante decisão administrativa 

irrecorrível, por práticas de exposição de trabalhadores a condições análogas a de 

escravidão, além de alinhar-se aos valores constitucionais e ao teor das Convenções 

n. 29 e 105 da OIT, encontra suporte em legislação infraconstitucional que 

regulamenta – e obriga – a divulgação de informações pelo poder público.  

Tendo em vista, portanto, que a Portaria Interministerial MTE/MMIRDH n. 4 de 

2016 encontra suporte no Direito – a partir da perspectiva de que a reserva legal, em 

sentido amplo, contempla o texto constitucional, leis e atos da Administração 

fundamentados em diplomas anteriores (Marrara, 2014, p. 26) –, não se identifica a 

alegada inobservância à reserva legal no caso em estudo. Assim, ainda que em 

atenção ao princípio de interpretação constitucional vinculado à divisão dos Poderes, 

a Portaria em estudo alinha-se ao texto constitucional – em fidelidade ao artigo 87, 

II – na medida em que se respalda em legislação ordinária, não havendo 

adentramento, por parte do poder executivo, em prerrogativas do poder legislativo.  
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Além disso, Viana (2006, p. 205), ao analisar Portarias Interministeriais 

anteriores, mas também voltadas ao combate ao trabalho escravo, entende que tais 

normativas viabilizam o cumprimento de princípios e direitos fundamentais. Desta 

forma, interessa analisar o Cadastro de Empregadores em estudo à luz do princípio 

da máxima eficácia e efetividade da Constituição.  

 

2.2 A publicização de política voltada ao combate do trabalho escravo à luz do 

princípio de máxima eficácia e efetividade da Constituição  

  

Em não havendo inobservância ao princípio da reserva legal, conforme 

apreciado no item precedente, propõe-se a análise do Cadastro de Empregadores em 

estudo à luz do princípio orientador de interpretação constitucional da máxima 

eficácia e efetividade da Constituição12, haja vista que a medida prevista em Portaria 

Interministerial vincula-se à proteção da dignidade da pessoa humana, ao princípio 

da publicidade e ao direito fundamental de acesso à informação. Ao apresentar o 

princípio da máxima eficácia e efetividade da Constituição, Sarlet (2020, p. 984) 

ensina que o enfrentamento da matéria constitucional orienta-se para a maior 

realização possível das normas constitucionais, almejando a eficácia e a efetivação 

do texto constitucional. 

Diante disso, verifica-se que o teor da Portaria em comento encontra-se 

voltado à concretização do princípio da publicidade, na medida em que propõe a 

publicização de informação relativa aos empregadores que sofreram, nos últimos 

dois anos, condenação administrativa irrecorrível por utilizarem-se de mão de obra 

em condições análogas a de escravidão. Ao tratarmos de princípios, importa referir 

que, conforme concepção desenvolvida por Alexy (2011, p. 90), os princípios tratam-

se de mandamentos de otimização. Por consequência, entende-se que o princípio da 

publicidade deve ser realizado na maior medida possível dentro do cenário fático e 

jurídico existente.  

                                                     
12  Sarlet (2020, p. 984-985), ao tratar dos princípios orientadores da interpretação constitucional 
vinculados à supremacia da constituição, elenca (i) o princípio da força normativa da Constituição; (ii) 
o princípio da máxima eficácia e efetividade da Constituição; e (iii) o princípio da interpretação (das 
leis) conforme à Constituição.  
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Ainda no que tange a finalidade e aplicação dos princípios, importa referir que 

Humberto Ávila – para quem, enquanto um realista metodológico, a norma jurídica é 

produto da atividade de interpretação de textos jurídicos, estando conectada à 

atividade do intérprete (MELLO, 2020, p. 294) – reconhece que, embora tanto regras 

quanto princípios estejam endereçados à prescrição de comportamentos, 

apresentam importantes contrastes. Além das diferenças quanto ao modo como 

justificam a sua aplicação (ÁVILA, 2011, p. 73) e como contribuem para a decisão 

(ÁVILA, 2011, p. 76), também ensejam distinções no que se refere a maneira como 

buscam implementar o comportamento. O autor caracteriza os princípios, assim, 

como normas finalísticas que se lançam em direção ao alcance de um “estado ideal 

de coisas” (ÁVILA, 2011, p. 71): 

 

[...] os princípios são normas imediatamente finalísticas, já que estabelecem um 

estado de coisas para cuja realização é necessária a adoção de determinados 

comportamentos. Os princípios são normas cuja qualidade frontal é, justamente, 

a determinação da realização de um fim juridicamente relevante, ao passo que 

características dianteira das regras é a previsão do comportamento. 

 

Desta forma, os princípios constitucionais – que são linhas mestras 

responsáveis por guiar o intérprete (FREITAS, 2010, p. 58) – endereçam-se a um 

estado ideal de coisas, devendo ser buscada a sua máxima efetivação. Logo, a 

publicização do Cadastro de Empregadores, na medida em que oportuniza maior 

alcance da concretização do princípio da publicidade, encontra-se alinhada ao 

ordenamento constitucional.   

Limberger (2016, p. 2652), ao tratar da disponibilidade de informações 

públicas em rede, destaca que tanto o princípio da publicidade quanto o direito à 

informação são requisitos básicos na relação estabelecida entre a Administração 

Pública e a cidadania. Acrescenta-se que a publicidade encontra-se profundamente 

vinculada à ruptura com o absolutismo, demandando transparência por parte do 

poder público. Nesse sentido, Bobbio (2000, p. 103) contextualiza a publicidade 

como:  
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[...] categoria tipicamente iluminista na medida em que representa bem um dos 

aspectos da batalha de quem se considera chamado a derrotar o reino das 

trevas: onde quer que tenha ampliado o próprio domínio, a metáfora da luz e do 

clareamento ajusta-se bem à representação do contraste entre poder visível e 

poder invisível.  

 

Nesta senda, Reinaldo (1997, p. 15-16) aduz que o objetivo maior da 

publicidade é oportunizar o conhecimento, por parte de todos os cidadãos, do que se 

realiza junto à administração pública – constitucionalizando-se a partir do disposto 

nos artigos art. 5, inciso XXXIII e 37, caput, da Constituição Federal de 1988. Eleva-

se, portanto, a condição de elemento essencial dos atos e decisões administrativos 

(REINALDO, p.16).  

Acrescenta-se que, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, a 

publicidade e o acesso à informação mostram-se enquanto condição de 

possibilidade para a construção de uma sociedade cidadã e participativa. Nesta 

senda, importa sublinhar ensinamento de Streck e Bolzan de Morais (2019, p. 98-99) 

que, ao tratarem do conteúdo transformador do Estado Democrático de Direito, 

afirmam que a Constituição democrática passa a agir no plano da convocação para 

a participação pública na construção de um projeto de sociedade, tendo como 

princípios: a constitucionalidade, a organização democrática da sociedade, sistemas 

de direitos fundamentais individuais e coletivos, justiça social, igualdade, divisão de 

poderes, legalidade e segurança jurídica.  

Nesse contexto, o Cadastro de Empregadores e a sua respectiva divulgação 

encontram-se plenamente alinhados ao dever de transparência ativa da 

administração pública. Observa-se que, o fácil acesso de informações à coletividade, 

elevando o nível coletivo de conhecimento acerca da atuação pública, respalda-se 

tanto no princípio da publicidade quanto no direito de acesso à informação, conforme 

destaca Fagundes (2020, p. 93), ao investigar os desafios à inspeção do trabalho 

escravo no Brasil:  

 

A decisão do STF [ADPF 509] é de extrema importância e vem confirmar que a 

publicação do Cadastro de Empregadores significa o exercício de transparência 
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ativa exercido pela Administração, consoante o princípio constitucional da 

publicidade e, em nível infraconstitucional, com amparo na Lei de Acesso à 

Informação (Lei n.º 12.527/2011), que prevê expressamente o direito de acesso 

à informação, sendo um dever dos órgãos públicos promoverem, 

independentemente de requerimentos, a divulgação, em local de fácil acesso, no 

âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral.  

 

Identifica-se, desta forma, que a finalidade do Cadastro de Empregadores 

encontra-se também voltada à concretização do direito fundamental de acesso à 

informação. Além de vinculados à existência e a legitimidade do Estado Democrático 

e Social de Direito (SARLET, 2018, p. 63), os direitos fundamentais são entendidos 

por Sarlet (2018, p. 78) como aqueles que foram, “por seu conteúdo e importância 

(fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da Constituição e, 

portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos 

(fundamentalidade formal)”13. 

Na medida em que o direito à informação integra ao rol de direitos 

fundamentais positivados no texto constitucional, sustentando tanto 

fundamentalidade em sentido formal quanto material, sua realização depende de um 

suporte fático, composto tanto pelo âmbito de proteção quanto por meio de uma 

intervenção estatal nesse âmbito (SILVA, 2010, p. 70-71). Logo, a Portaria 

Interministerial TEM/MMIRDH n. 4 de 2016, ao estabelecer o Cadastro de 

Empregadores, também amparada na Lei de Acesso à Informação, atua enquanto 

intervenção estatal para a realização do direito fundamental de acesso à informação.  

Destaca-se que o direito fundamental à informação, além de englobar o direito 

de informar e de obter informação quando requerido, também abarca o direito de ser 

informado – que se vincula, essencialmente, ao princípio da publicidade dos atos 

administrativos, encontrando oportunidades de efetivação especialmente por meio 

da já referida Lei de Acesso à Informação (FERRARI; SIQUEIRA, 2016, p. 140). 

                                                     
13 Sem prejuízo dos direitos que por seu conteúdo e significado passam a integrar o rol de direitos 
fundamentais ante a abertura material do catálogo, mesmo que sem previsão formal (SARLET, 2018, 
p. 78). Adota-se, assim, posicionamento contrário ao de Dimoulis e Martins (2012, p. 40-41), para 
quem os direitos fundamentais são assim caracterizados em decorrência tão somente de sua força 
formal, não podendo “ser considerado como fundamental um direito criado pelo legislador ordinário 
[...] por mais relevante e ‘fundamental’ que seja seu conteúdo”.  
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Ademais, Sarlet (2018, p. 380) reconhece a maximização da eficácia e efetividade de 

todos os direitos fundamentais vincula-se à otimização do direito fundamental a 

uma boa administração, contemplando, por consequência, o direito e o dever de 

acesso à informação.  

Acrescenta-se que, dentre as obrigações vinculadas ao direito fundamental de 

acesso à informação, encontra-se a de publicar informações essenciais acerca da 

atuação dos diferentes órgãos públicos (MARTINS, 2011, p. 234). Bonavides (2011, 

p. 646) também destaca o direito à informação, enquadrando- no rol dos direitos 

fundamentais de quarta geração – juntamente com a democracia e o pluralismo –, 

enquanto imprescindível para obstar a dissolução do regime constitucional.    

Assim, à luz da teoria do suporte fático amplo, tudo o que está compreendido 

no texto do artigo 5º, XXXIII, da Magna Carta – qual seja, “todos têm direito a receber 

dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 

ou geral,” – está contemplado no âmbito de proteção do direito ao acesso à 

informação (Martins, 2014, p. 128). Em que pese inexista direito fundamental 

absoluto e irrestrito, ante a noção de limites implícitos – que se torna especialmente 

relevante quando da apreciação de conflitos entre direitos fundamentais (SARLET, 

2018, p. 259) – entende-se que, no caso em estudo, a publicização do Cadastro de 

Empregados alinha-se ao direito fundamental de acesso à informação, 

especialmente quando articulado com o princípio da publicidade dos atos 

administrativos.   

Por fim, o Cadastro de Empregadores justifica-se, ainda, em atenção aos 

valores sociais do trabalho digno e da dignidade da pessoa humana. Observa-se que 

se encontra consagrado no ordenamento constitucional a vedação de práticas que 

submetam as pessoas a situações degradantes ou que violem a dignidade humana, 

inerente a todo o indivíduo (SIQUEIRA, 2016, p. 56-7). Em mesmo sentido Brito Filho 

(2011, p. 247) reconhece que a redução da pessoa à condição análoga a de 

escravidão, ao subjugar o humano mediante uma relação de domínio e reduzi-lo a 

condição de coisa, esbarra no principal atributo humano – qual seja, a dignidade.  

Ainda que a concepção de dignidade da pessoa humana não possa ser objeto 

de uma conceituação fixista, entende-se que ela é qualidade intrínseca da pessoa 

humana, sendo tanto irrenunciável quanto inalienável (SARLET, 2019, p. 50-51). 
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Apresenta-se, assim, enquanto limite e tarefa dos poderes estatais, sendo 

identificada uma dimensão defensiva e prestacional vinculada à possibilidade de 

fruição da dignidade (SARLET, 2019, p. 56).  

Atento ao risco de banalização do valor-guia da dignidade da pessoa humana, 

Santos Junior (2010, p. 39-43) aduz que o impedimento a sua fruição – haja vista 

que não há falar em pessoa humana sem dignidade – deve ser analisado no caso em 

concreto, ratificando a perspectiva da dignidade como intrinsecamente vinculada à 

vedação da redução do humano à condição de objeto. Diante disso, na medida em 

que o trabalho em condições análogas a de escravidão é expressão da 

instrumentalização do ser humano e de privação da autonomia, que é fundamento 

da dignidade em Kant (WEBER, 2013, p. 34), as medidas de contenção de práticas 

que exploram trabalhadores em condições análogas a de escravidão também por 

esse prisma encontram-se voltadas ao máximo alcance do valor constitucional 

base.  

Conclui-se, portanto, que a Portaria Interministerial MTE/MMIRDH n. 4, de 11 

de maio de 2016, ao dispor acerca da instauração de Cadastro de Empregadores que 

subjugaram o humano a condições análogas a de escravidão, encontra respaldo, 

especialmente, na proteção da dignidade da pessoa humana, no princípio da 

publicidade e no direito fundamental de acesso à informação. Coaduna-se, portanto, 

com o entendimento do Ministro Marco Aurélio, reconhecendo-se que o Cadastro de 

Empregadores guarda natureza declaratória e encontra-se endereçado ao acesso à 

informação. Por conseguinte, justifica-se a confirmação de sua compatibilidade com 

o texto constitucional, mormente quando observado o princípio orientador de 

interpretação constitucional da máxima eficácia e efetividade da Constituição.  

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da discussão proposta pela Associação Brasileira de Incorporadoras 

Imobiliárias (Abrainc) e apreciada pelo Supremo Tribunal Federal quando do 

julgamento da ADPF 509, desenvolveu-se comentário acerca da compatibilidade da 

Portaria MTE/MMIRDH n. 4, de 11 de maio de 2016, com o ordenamento 

constitucional vigente. Registra-se que a Arguição em estudo foi julgada 
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improcedente, por unanimidade, restando ementada a observância da reserva legal, 

ao contraditório e a ampla defesa, e a impossibilidade de enquadrar o Cadastro de 

Empregadores como sancionatório, estando alinhado ao princípio da publicidade e 

tendo como finalidade o acesso à informação.  

Para a construção do presente comentário, elegeu-se como pontos de 

enfrentamento a suposta inobservância da reserva legal, amparando-se no princípio 

da separação dos Poderes, e a concepção do conteúdo da Portaria enquanto voltado 

à máxima efetivação e efetividade do texto constitucional. Constatou-se, no que 

tange à reserva legal, que a Portaria Interministerial MTE/MMIRDH não invade 

prerrogativa do poder legislativo, na medida em que encontra respaldo expresso em 

legislação ordinária. Nesse sentido, o Cadastro de Empregadores volta-se à 

concretização do disposto na Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), em 

especial nos artigos 3º, I e II, 7º, VII, alínea “b” e 8º.  

Superado o primeiro aspecto ao identificar-se o amparo na legislação para a 

instituição do Cadastro de Empregadores em estudo, passou-se a contemplar a 

medida de enfrentamento ao trabalho escravo a partir do princípio orientador da 

interpretação constitucional da máxima eficácia e efetividade da Constituição. A 

partir deste prisma, verifica-se que a Portaria Interministerial MTE/MMIRDH n. 4 de 

2016 encontra-se endereçada à concretização e maximização, no plano material, da 

dignidade da pessoa humana, do princípio da publicidade dos atos administrativos e 

do direito fundamental de acesso à informação.  

Nesse sentido, tendo como finalidade a elevação coletiva do conhecimento 

acerca da atuação do poder público, especialmente no que tange ao enfrentamento 

da exploração do trabalho humano em condições degradantes por meio da 

divulgação de empregadores condenados em decisão administrativa irrecorrível, a 

normativa objeto da ADPF 509 encontra compatibilidade com o texto constitucional.  

Coaduna-se, por consequência, com o voto do relator Marco Aurélio, quanto à 

improcedência da demanda que buscava a declaração de inconstitucionalidade de 

Portaria MTE/MMIRDH n. 4 de 2016.  
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RESUMO 
 
O estudo versa sobre a análise do Tema 709 julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 
À luz do princípio constitucional do valor social do trabalho, esculpido no artigo 1º, 
inciso IV da Constituição da República Federativa do Brasil, faz-se o cotejo do 
princípio escolhido através do estudo do tema em debate, apontado suas nuances 
no caso concreto. O veredicto, na oportunidade, consoante o julgamento de mérito 
do tema de repercussão geral, deu parcial provimento ao apelo do Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, entendendo pela constitucionalidade do artigo 57, § 8º, da 
Lei nº 8.213/91. Na mesma decisão, firmou-se a sapiência de que em se tratando de 
pleito de aposentadoria especial negada administrativamente e, em caso de 
concessão posterior, os valores pretéritos relativos ao período de tramitação 
processual, dever-se-ão ser assegurados ao beneficiário, mesmo aos que 
continuaram o exercício da atividade laborativa ocasionadora do percebimento do 
benefício. A decisão em análise, possui flagrante efeito modulador, vez que tal 
situação, não se aplica aos que obtiveram resposta positiva e continuaram no 
exercício da atividade, razão que ocasiona, imediato cancelamento. Ao cabo, conclui-
se por elementar análise minuciosa do caso concreto, em virtude das peculiaridades 
inerentes as atividades laborativas, assim como as condições próprias da cada 
cidadão no exercício da lida. O tema de repercussão geral explorado, demonstra que 
a depender da situação concreta vivenciada pelo segurado, poder-se-ão verificar 
dois caminhos de trilha possível. 
Palavras-chave: Direito Fundamental; Efeito modulador; Tema 709; Valor Social do 
Trabalho.  
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CAPES - TAXA. Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Escola Superior Verbo 
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ABSTRACT 
 
 The study analyses Theme 709 ruled by the Federal Supreme Court. In light of the 
constitutional principle of the social value of work, carved in article 1, item IV of the 
Constitution of the Federative Republic of Brazil, the chosen principle is compared 
through the analysis of the topic under discussion, pointing out its nuances in the 
specific case. The verdict, on the occasion, depending on the judgment on the merits 
of the topic of general repercussion, partially granted the appeal of the National 
Institute of Social Security - INSS, understanding the constitutionality of article 57, 
paragraph 8, of Law No. 8.213/91. In the same decision, it was established that in the 
case of a claim for special retirement administratively denied and, in case of 
subsequent concession, the past values related to the procedural processing period, 
shall be assured to the beneficiary, even to those who continued the exercise of the 
labor activity that led to the perception of the benefit. The decision under analysis 
has a flagrant modulating effect since this situation does not apply to those who 
obtained a positive response and continued in the exercise of the activity, which is 
why it causes immediate cancellation. Finally, it is concluded by an elementary 
detailed analysis of the concrete case, due to the peculiarities inherent to the work 
activities, as well as the specific conditions of each citizen in the exercise of the work. 
The theme of general repercussion explored demonstrates that depending on the 
concrete situation experienced by the insured, it will be possible to verify two possible 
paths. 
Keywords: Fundamental Right; Modulator effect; Theme 709; Social Value of Work. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desafio enfrentando na presente análise de caso, versa sobre a 

compreensão do Tema 709 julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O tema, reveste-

se em assunto de repercussão geral, vez que não obstante a seriedade da matéria 

por ele tratada, os efeitos de sua decisão – e aqui, especialmente, no que toca a 

modulação de seus efeitos, assim como os segurados atingidos, carecem de 

minuciosa investigação. 

À par disso, para enriquecimento do estudo, almeja-se compreender o caso 

concreto sob a ótica do valor social do trabalho, princípio constitucional esculpido 

na Constituição da República Federativa do Brasil, à luz do artigo 1º, inciso IV. Dentro 

dessa perspectiva inovadora de interpretação, a observação permitirá aos 

operadores do direito, olhar acurado frente à jurisdição oferecida, em razão da ótica 

principiológica envolvida.   
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Na parte inaugural, a resenha do Tema 709 julgado pelo Supremo Tribunal 

Federal é apontada em forma de síntese, para fins de contextualização do que fora 

julgado no caso concreto. Neste mesmo capítulo, as razões de decisão são 

demonstradas, assim como as passagens constitucionais ventiladas no caso 

concreto e, também, as peculiaridades do caso (seus efeitos moduladores) 

motivadores das razões de decidir.   

A segunda e última parte, quando aborda o princípio apontado como bússola 

interpretativa na presente, faz-se conjuntamente com aspectos constitucionais que, 

além de conexão direta com o julgado, se encontram em harmonia com os ditames 

do princípio enquadrado para exegese. A interpretação unitária do ordenamento 

jurídico constitucional, encontra esteio nas estruturas do Estado Democrático de 

Direito.  

O exame sugestiona a investigação do trabalho humano em sua ampla 

acepção, tanto no que contempla fatores primordiais para a preservação da saúde 

do trabalhador enquanto realizador da labuta, tanto no que alcança a atividade 

realizada para fins de subsistência própria. Em sua gênese, o ato trabalhar, reveste-

se, portanto, em atividade humana capaz de proporcionar standards mínimos de 

dignidade.  

  

1 SÍNTESE DO TEMA 709 2  JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A 

MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS  

 

Em 06/10/2006, a trabalhadora que era Auxiliar/Atendente de Enfermagem, 

requereu administrativamente o percebimento de aposentadoria especial perante a 

autarquia previdenciária Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a qual teve seu 

deferimento negado. Nas razões de indeferimento indicadas pela dita autarquia, a 

trabalhadora quando da entrada do requerimento perante o órgão competente, não 

atendia o período suficiente para o percebimento da aposentadoria especial. Na 

ocasião, foi-lhe garantindo apenas o reconhecimento de averbação de alguns dos 

                                                     
2 Tema 709 - Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que 
o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde. (BRASIL, 2020). 
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períodos especiais, mas consoante a insuficiência de tempo para aposentadoria, 

vislumbrou a impossibilidade de gozo do benefício previdenciário.  

Em período mais avançado, – e, aqui, cumpre salientar que neste interregno a 

postulante continuou a laborar na atividade especial, a autora em 27/08/2010, 

pugnou através da via judicial a concessão de aposentadoria especial. Na 

oportunidade, a autora clamou pela readequação da DER3 e, em consequência disso, 

requereu que o início do percebimento do benefício ora pleiteado, se adequasse para 

fins de ajuste ao melhor benefício. A obreira teve seu pedido parcialmente 

procedente, ante o reconhecimento de alguns dos períodos especiais, mas por ainda 

não possuir o tempo necessário para aposentadoria, uma vez mais, teve frustrada 

suas expectativas.  

Houve oposição de embargados de declaração pela autora, em seus 

propósitos de embargar, a alegação ventilava que a sentença não havia observado o 

pedido de readequação da DER (omissão no julgado). O embargo foi acolhido, mas o 

Juízo não vislumbrou razões para alteração. Inconformadas, ambas as partes 

recorreram. Em suas razões recursais, a Autarquia Previdenciária discordava dos 

períodos especiais reconhecidos mediante histórico laboral da trabalhadora e, a 

postulante, por sua vez, afirmava novamente o expresso pedido de reconhecimento 

da DER, vez que quando da postulação processual, não havia interrompido o 

exercício da atividade laborativa. 

No exame da lide pelo Tribunal Regional da 4ª Região, entendeu o colegiado 

que razão só assistia ao apelo da parte Autora. Os Julgadores, firmaram 

posicionamento de que para além do reconhecimento dos períodos especiais, estes, 

que ensejariam o percebimento do benefício pleiteado, a segurada era merecedora 

dos valores de benefícios “atrasados”, portanto, de todo o período desde a 

interposição da postulação do benefício (data do ajuizamento da ação – DER). O 

acórdão prolatado, contou com o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 

57, §8, da Lei n° 8.218/91.4 

                                                     
3 DER = Data da Entrada do Requerimento. É a data em que o segurado protocolou junto ao INSS o 
pedido de concessão de um determinado benefício. (Justiça Federal, 2019). 
4 Subseção IV. Da Aposentadoria Especial Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez 
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) 
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Digno de referência, é a construção do voto dos Desembargadores, que nas 

razões de decidir, ilustram através de cotejo detalhado a diferenciação entre a 

aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial. O acórdão proferido pelo 

TRF4, com maestria, demonstra que no caso em tela, o exercício laborativo para os 

aposentados por tempo especial não é proibido, quando o aposentado requer e, 

alcança, a aposentadoria por tempo especial, só existe proibição de continuidade na 

atividade nociva – que deu ensejo a tal benefício. Portanto, não há óbice do labor em 

outra, tal impedimento, busca compensar o período em que este esteve exposto a 

atividade desgastante, do contrário, estar-se-ia violando seu direito constitucional 

ao trabalho (se a proibição se estendesse a qualquer outra). 

No caso concreto, a Turma afirmou pela inconstitucionalidade do referido 

dispositivo por entender, que estar-se-ia, afrontando o direito constitucional da 

trabalhadora em laborar na atividade que lhe aprouver, encontrando morada no 

artigo 5º, inciso XIII5, artigo 7º, inciso XXXIII6 e 201 §1, todos da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 7  Em apertada síntese, a discussão impacta 

diretamente no início do percebimento do benefício, razão pela qual houve a 

interposição da recurso extraordinário.    

Em sede de recurso extraordinário, o Ministro Relator inicia seu voto 

explicitando à tônica que envolve o percebimento de aposentadoria especial, assim 

como a compensação que se destina ao trabalhador que, em razão de exercer sua 

atividade laborativa em condições nocivas a saúde, tem de forma precoce o direito a 

se aposentar. Ainda assim, relembra que o impedimento para lida, fica condicionado 

a atividade laborativa nociva (a qual deu ensejo ao benefício), não ao trabalho em 

atividade diversa para complementação de renda. 

                                                     
anos, conforme dispuser a lei. [...] § 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos 
termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes 
nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei. (BRASIL, 1991). 
5 Art. 5 [...] XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer; (BRASIL, 1988). 
6 Art. 7 [...] XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos;           (BRASIL, 1988). 
7 Art. 201 [...] §1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de 
benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo 
de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor 
dos segurados: [...] (BRASIL, 1988). 
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Quando volta suas luzes centrais a alegada inconstitucionalidade arguida pelo 

Tribunal a quo, não se podendo afastar da leitura do artigo 46 da mesma Lei 8, que 

faz conexão direta quando da análise do dispositivo supramencionado, carecendo, 

por isso, reflexão simultânea, discorda o Relator do preceito de inconstitucionalidade 

levantada, pois no seu entender, não há que se falar em proibição e sim, em escolha. 

Nesta senda, se o segurado decidir continuar na atividade, não há óbice, contanto 

que não perceba a aposentadoria especial.  

De outra banda, peculiaridade intrínseca do julgado são as modulações 

pertinentes a ele, depois que expõe pela constitucionalidade do dispositivo 

constitucional, o MM. Relator aponta que no caso concreto, não se trata de retorno a 

atividade laborativa e sim, situação de resistência injustificada por parte da 

Autarquia Previdenciária. Nesta ocorrência, uma vez que ao final houve procedência 

da ação, percebeu-se que a segurada era merecedora do benefício desde a sua 

postulação. Nesse sentido, o não percebimento dos valores de benefício desde a 

interposição do pedido, transforma-se em dupla penalização, primeiro pela negativa 

inicial e, segundo, pelo tempo9 de tramitação processual. Quanto a isso, merece 

passagem o julgado:  

 

Dito de outro modo, o postulante efetivamente fazia jus ao benefício desde o 

requerimento administrativo. Deverá ele ser penalizado por uma resistência 

imotivada do INSS, sobretudo quando sabidamente os processos administrativo 

e judicial alongam-se por tempo demasiado? Não é razoável exigir o afastamento 

do trabalho logo quando da postulação, pois entre essa e o eventual deferimento 

decorre um tempo durante o qual o indivíduo evidentemente necessita continuar 

a obter renda para seu sustento, sendo incerto, ademais, nesse primeiro 

momento,  inclusive,   o   deferimento   da   aposentação.   (decisão   de     parcial  

                                                     
8 Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria 
automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. (BRASIL, 1991). 
9 Para enriquecimento do estudo, faz-se elementar o conhecimento da Lei n° 9.784/99, a qual regula 
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Especialmente, no que ensina 
o artigo 49 da mesma, quanto ao tempo para a prolação decisória em processos administrativos em 
âmbito da Administração Pública. Assim dispondo: “Art. 49. Concluída a instrução de processo 
administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual 
período expressamente motivada.” (BRASIL, 1999). 
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provimento no RE 791.961/PR de 08/06/2020) 

 

Isto posto, o Desembargador Relator decidiu pelo parcial provimento do apelo 

da Autarquia Previdenciária, mantendo a decisão do Tribunal a quo no que toca a 

data de início do benefício (desde a data de interposição), pelas razões de sua 

fundamentação exposta, mas declinou pela constitucionalidade do dispositivo art. 

57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91, pois a regra de afastamento deve ser respeitada e, 

tratando-se de aposentadoria especial, o segurado deve desligar-se da atividade que 

lhe deu o direito a aposentadoria precoce. O entendimento fixou-se por maioria dos 

votos.  

 

2 O VALOR SOCIAL DO TRABALHO COMO BALIZA REGULAMENTADORA E O CASO 

CONCRETO EM ANÁLISE   

 

Assentadas as premissas deliberadas do julgado que ora se analisa e, antes 

de comentá-lo sob a ótica do valor social do trabalho, faz-se elementar compreender 

no que se traduz tal princípio, mesmo ciente de que a conceituação não poderá 

ocorrer de maneira plena, haja vista a multidimensionalidade do referido, assim como 

as nuances que por ele são alcançadas. Desta feita, almeja-se entender o presente 

princípio ao abrigo da interpretação do caso apontado. 

Preliminarmente, não há como falar em valor social do trabalho sem lançar 

luzes ao ator central desta relação, o trabalhador. Atento a tal ponto e, remontando 

aos idos de sua concretização, sabe-se que direito laboral longo período histórico 

percorreu até encontrar passagens legislativas próprias (MARTINS, 2018, p. 45-6). 

Em função disso, é sabido que o ato laborativo em sua genuína configuração, ergue-

se essencialmente imerso no instinto de sobrevivência. Nessa linha, reflete DE 

ARAÚJO: 

 

“O valor social do trabalho têm suas origens no homem – portanto, em momento 

anterior à convivência em sociedade –, isto porque, embora seja mais próximo 

da razão do que do instinto, a sua realização já era ligada a mais primária e 

inafastável das necessidades, a sobrevivência.” (DE ARAÚJO, 2017, p.117) 
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Dispostas tais premissas, torna-se elementar compreender a localização do 

trabalho na ideia de dimensão de direitos fundamentais que, figurando seus alicerces 

precisamente, na segunda dimensão de direitos, no arrimo de um Estado mais 

consciente do seu papel assegurador de direitos sociais aos indivíduos, passa de um 

comportamento liberal, para uma atitude mais garantidora na concretização de tais 

direitos. Conjuntamente com o nascimento da nova geração, têm-se o crescimento 

de valores atrelados a ideia de direitos fundamentais. (BONAVIDES, 564-9, 2011) 

De antemão, no que toca a valorização do trabalho em termos de raízes 

constitucionais, não se pode olvidar do preâmbulo constitucional brasileiro, 

considerando o teor que esculpe a referida passagem Magna, percebe-se sua 

postura valorativa ao trabalho intrínseca ao ordenamento quando de sua leitura 

(SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2020, p. 90). Especialmente, para os fins que se 

destinam este estudo, em sede preambular, já é de possível verificação o que rezam 

os platôs norteadores, especialmente quanto o exercício de direitos sociais, estes 

que figuram de forma taxativa.  

Adentrando o texto constitucional e encontrando desde o primeiro artigo 

disciplinador dos princípios, a valorização do trabalho como fundamento do Estado 

Democrático de Direito, vislumbram-se padrões de necessária observação. Nessa 

toada, a polissemia que envolvia a atividade laborativa é dita como elementar, 

inclusive, quando observada pelo princípio norteador do diploma constitucional, a 

dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, entende Brandão: 

 

[...] na disposição introdutória do texto constitucional fincou de modo definitivo 

a opção política de estabelecer tratamento privilegiado ao trabalho como 

elemento integrante do próprio conceito de dignidade humana e fundamentador 

do desenvolvimento da atividade econômica. Isso representou um compromisso 

inafastável com a valorização do ser humano e com a legitimação do Estado 

Democrático de Direito. (BRANDÃO, 2018, p.295) 

 

Além disso, em termos brasileiros, traçando analisa minuciosa, percebe-se 

que ao longo do texto constitucional, os valores previamente referidos em seu 

preâmbulo são de fácil visualização no transcorrer da carta (SARLET; MARINONI; 
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MITIDIERO, 2020, p. 90). Sem embargo, para além do capítulo destinado as 

determinações quanto aos direitos sociais, o direito do trabalho encontra igual 

morada quando o assunto é ordem econômica, tal qual encontra espaço esculpido 

no artigo 17010 da Constituição. 

Indo direto ao princípio norteador investigado, urge pela necessidade de não 

afastá-lo da livre iniciativa, pois, não à toa, ambos se encontram no mesmo 

dispositivo, demonstrando cabalmente seus fatores de completude. Nesse sentido:  

 

Verifica-se que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, dispostos no 

mesmo inciso do artigo que trata dos princípios fundamentais, não por acaso 

estão unidos. É que tais valores sociais a que se refere a Constituição da 

República, dizem respeito tanto ao trabalho, quanto à livre iniciativa. Um não tem 

razão de ser sem o outro. Mais: um não se concretiza sem o outro. Aqui, 

concretizar significa melhorar, realizar, alcançar um objetivo. (STÜRMER, p. 86, 

2014) 

 

Nesse interregno, apesar de se estar centralizando o cotejo especialmente no 

que fundamenta a valorização social do trabalho, faz-se cristalino que o trabalho 

transborda suas diretrizes em uma série de disposições ao longo da carta. À vista 

disso, atingindo raízes ainda mais profundas no caso concreto, mesmo após a 

apreciação do tema julgado e o princípio do valor social do trabalho, merece registro 

que para além dos dispositivos referidos na decisão, elementar se torna refletir sobre 

o arcabouço constitucional que fez ponte com a mesma.  De se registrar, o caput do 

artigo 5º do ordenamento constitucional brasileiro, eis que consoante o conteúdo 

pronunciado por ele, a segurança, – em sua ampla forma de percepção, é garantida 

como direito fundamental e, ligação direta têm nesse julgado. (BRASIL, 1988)  

Amparando na doutrina de Canotilho (2003, p.1174-5), que ao dispor sobre o 

sistema constitucional o desenha através de um todo único e coerente, fincando 

suas raízes através de princípios e subprincípios, factível se torna perceber que no 

tema em tela, se pormenorizado for o conceito de segurança, faz-se visível sua 

                                                     
10 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: [...] (BRASIL, 1988).  
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aplicabilidade, por duas razões: a uma, garantido foi a trabalhadora continuar o 

exercício de seu labor, sem ser tolhida pela espera – vide a não fixação de data prévia 

para finalização do curso processual; a duas: quando reconhecido seu direito, foi-lhe 

garantido o percebimento dos valores desde a interposição do pedido administrativo, 

eivando o ato jurídico realizado de segurança na prestação judicial.  

Ainda, firmado no todo unitário ensinado por Canotilho (2003, p. 1174-5), se 

percebe – uma vez mais, outra nuance constitucional do caso concreto, a atividade 

laborativa que continuou exercendo a obreira, não foi razão de aniquilação dos 

meses em que tinha direito de perceber o benefício que, em primeiro momento, lhe 

foi negado. Nesta outra via, enxerga-se, portanto, o respeito com a dignidade da 

trabalhadora. E, dentro dessa vertente, merece leitura: 

 

O trabalho, como se percebe, está diretamente ligado ao bem maior que é a vida, 

uma vez que além de garantir subsistência, também é objeto de realização 

pessoal, e de inclusão social, possibilitando a interação dos sujeitos e garantido 

a integração do cidadão à sua comunidade. No sentido da interligação dos 

sentidos do trabalho com o sentido da vida, pode-se afirmar, sem receio, que o 

primeiro direito do homem é viver e o trabalho é uma das condições de vida do 

homem (DE ARAÚJO, 2017, p.117) 

 

O primado do trabalho, que possui passagem expressa na Constituição da 

República Federativa do Brasil, consoante o artigo 193 11  do documento, 

consubstancia o que se alinhou até aqui: a valorização do trabalho, o ser humano 

trabalhador (catalisador de sua lida), a razão de ser de todo o trabalho (fins sociais e 

evolutivos), a segurança no exercício laborativo (não ceifado por imprudências e/ou 

mora judicial) e, a dignidade em sua ampla acepção (princípio basilar constitucional).  

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho é atividade catalisadora da existência digna, e  disso  não  se  pode 

                                                     
11 Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a 
justiça sociais. (BRASIL, 1988).  
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olvidar. Bem por isso, impossível se torna interpretar dispositivos constitucionais 

apartados, haja vista o aparecimento do trabalho em uma série de passagens ao 

longo do texto constitucional. Consciente de tal situação, a análise realizada almejou 

para além de compreender as linhas percorridas pelo julgado, entender os pontos 

constitucionais que possuem ligações diretas com o trabalho e com a decisão, – 

mesmo não referindo todas as aparições da labuta em termos de dispositivos, 

consoante a abrangência constitucional.  

No julgado em exame, tornou-se possível perceber que aplicar o artigo 57, § 

8º, da Lei nº 8.213/91, sem verificar a realidade do caso concreto – e, portanto, a 

garantia do efeito modulador em certas situações, ensejaria flagrante violação de 

uma série de preceitos constitucionais assegurados pela Constituição Cidadã. Isto 

porque, não observar que a partir da mora administrativa precedido de negativa 

(ultrapassando os prazos previstos na legislação própria dos processos 

administrativos), por si só, configura situação de desarrazoável exigência de 

afastamento da atividade laborativa. 

Neste diapasão, a interrupção do labor desde a espera de prolação 

administrativa, ou em eventual ação judicial pleiteada, corporifica-se em dupla 

penalização. Em primeira linha, pois a segurada poderá ver o seu direito negado 

(como aconteceu no caso) e, em segunda demarcação, pois ficará durante longo 

período esperando o deslinde processual, até que obtenha o gozo de seu benefício 

(se concedido for). Nesse liame, não parece crível impedi-la de trabalhar e promover 

sua própria subsistência. 

Da mesma forma, desleal seria, requerer previsibilidade legislativa a todos os 

casos de factível acontecimento no mundo real. No caso concreto, articulou-se sobre 

trabalhadora que exercia sua atividade laboral em condições especiais, razão de 

preenchimento de uma das condições previstas na legislação brasileira, mas 

carecendo ainda da condição temporal que fora preenchida transcorrer do processo 

(readequação da DER). Por essa razão, também incongruente valer-se apenas das 

condições de concessão esculpidas na letra da lei, vez que a máquina judiciária se 

desenvolve por fases processuais que necessitam ser observadas.   

À vista disso, entende-se por adequada a interpretação realizada pelo 

Supremo Tribunal Federal, vez que não seria correto, nem mesmo justo, dar mesmo 
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tratamento para situações desiguais. Portanto, necessário efeito modulador e 

transparente aplicabilidade do princípio constitucional do valor social do trabalho, 

em sua ampla cognição. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar e explorar o acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1101937/SP (Tema 1075 
da Repercussão Geral), por meio do qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 
16 da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública). Busca-se, 
também, identificar qual foi a principal linha argumentativa adotada pelos Ministros 
da Corte, além de como os argumentos relacionam-se com a posição da doutrina 
sobre o tema.  
Palavras-chave: Direito Processual Civil; Ação Civil Pública; Direitos Fundamentais; 
Recurso Extraordinário 1101937. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to introduce and explore the decision proclaimed by the Brazilian 
Federal Supreme Court on the Extraordinary Appeal 1101937/SP (Topic 1075 of the 
General Repercussion) in which it was declared the unconstitutionality of the art. 16 
of the Law n. 7.347 of July 24, 1985 (Law of the Public Civil Action). The paper also 
seeks to identify which was the main line of argument adopted by the Justices of the 
court, as well as how the arguments are related to the position of the doctrine on the 
subject. 
Keywords: Civil Procedure Law; Public Civil Action; Fundamental Rights; 
Extraordinary Appeal 1101937.  
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INTRODUÇÃO 

 

No presente comentário, está em análise o acórdão proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário 1101937/SP (Tema 

1075 da Repercussão Geral). 

A partir dos votos dos Ministros, busca-se, neste comentário, traçar um mapa 

do sistema protetivo de direitos coletivos que foi desenvolvido na ordem jurídica 

brasileira ao longo dos anos, de modo a expor o que esse sistema busca proteger e 

como deve funcionar, relacionando-os a alguns princípios constitucionais 

apontados na decisão.  

Optou-se por dividir o texto em sete capítulos. No primeiro capítulo, é 

apresentada uma síntese do caso concreto que foi julgado pelo STF, demonstrando-

se qual foi o caminho processual percorrido até se chegar à declaração de 

inconstitucionalidade; no segundo, estabelece-se uma linha comparativa entre 

Direito, processo e cultura, buscando-se expor qual a relação existente entre esses 

três elementos; no terceiro, mostra-se a evolução histórico-cultural ocorrida no 

processo, levando-o de uma perspectiva individual a  uma perspectiva coletiva; no 

quarto, são apontados alguns traços distintivos entre a tutela de direitos coletivos e 

a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos; no quinto, descreve-se o 

processo como um instrumento de promoção de direitos; no sexto, explica-se o que 

são princípios, qual a relação deles com a ordem jurídica e, também, quais foram os 

princípios mais referidos no acórdão ora comentado; por fim, no capítulo sétimo, são 

apresentadas as considerações finais deste estudo.  

O trabalho está amparado, essencialmente, em pesquisa bibliográfica.  

 

1 O CASO 

 

Em 08.04.2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso 

Extraordinário 1101937/SP (Tema 1075 da Repercussão Geral) declarou, por maioria, 

a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985). 

Referido dispositivo previa que:  
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Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 

competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado 

improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 

poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

 

No juízo de origem (13ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo), o Instituto 

de Defesa do Consumidor ajuizou ação coletiva em face dos principais bancos do 

país. O Instituto postulava, em síntese, pela revisão de contratos de financiamento 

habitacional firmados por seus associados. Ainda na primeira instância, foi 

determinada, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da eficácia das 

cláusulas contratuais que permitiam que os bancos executassem extrajudicialmente 

as garantias hipotecárias previstas nos referidos contratos.  

Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento pelas entidades 

bancárias. Diversos temas foram abordados nesse recurso, dentre eles, a limitação 

territorial das decisões proferidas na ação coletiva. Ao examinar o recurso, o Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região (TRF3) revogou a liminar deferida em primeira 

instância, o que implicou na cassação da decisão agravada e na continuidade das 

execuções extrajudiciais que haviam sido suspensas. Além disso, afastou a 

aplicabilidade do art. 16 da Lei da ação Civil Pública. Segundo o entendimento do 

Tribunal, em razão da amplitude dos interesses em jogo, o direito reconhecido na 

causa não poderia ficar limitado ao âmbito regional.  

A decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entendeu 

que seria indevido limitar a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas 

à competência territorial do órgão prolator do pronunciamento judicial. Ato contínuo, 

os bancos interpuseram Recurso Extraordinário perante o STF, buscando reverter o 

julgamento. Entretanto, o recurso foi desprovido, restando extinta a limitação 

territorial em ação civil pública.  

Iniciado o julgamento, o Relator do caso, Ministro Alexandre de Moraes, votou 

pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública. Foi seguido por 

cinco Ministros, com pequenas divergências. O Ministro Gilmar Mendes pediu vista 

dos autos e, no retorno do julgamento, acompanhou o Relator.  Restou vencido o 

Ministro Marco Aurélio Mello. Por conta de suspeição e impedimento, 
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respectivamente, os ministros Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli não participaram 

do julgamento.  

O Plenário (BRASIL, 2021, p.1) fixou a seguinte tese:  

 

I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 

9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação 

civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 

93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas 

múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a 

competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro 

conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. 

(grifou-se) 

  

A redação original mencionada acima é esta:  

 

A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada 

improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 

poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

 

Na ementa do julgado, foi registrada a necessidade de respeito e observância 

aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela 

jurisdicional. 

 

2 RELAÇÃO ENTRE DIREITO, PROCESSO E CULTURA 

 

O termo cultura tem dois significados básicos: para o primeiro, é a formação 

do homem, contribuindo para a sua melhoria e seu refinamento; para o segundo, é o 

produto dessa formação, consistindo no conjunto dos diferentes modos de viver e 

pensar cultivados ao longo dos anos (ABBAGNANO, 2012, p. 261). Todos esses 

elementos que definem a cultura acabam sendo retratados no Direito Processual, por 

meio de formas, ritos e juízos correspondentes (LACERDA, 1961, p. 75). Sob esse 

prisma, “Claro é que a história, a sociologia e a política hão de parar às portas da 

experiência processual, entendida como fenômeno jurídico.” (CINTRA;  DINAMARCO;  
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GRINOVER, 2015, p. 104). 

Tendo isso em vista, “[...] o Direito e processo estão umbilicalmente ligados às 

noções culturais de determinada sociedade e em determinado tempo [...]” (JOBIM, 

2016, p. 90). Em razão disso, “[...] o processo e o Direito devem se adaptar àquela 

determinada cultura na época ou na sociedade na qual se vive, assim como esta 

adaptar-se às inovações porventura trazidas por aqueles.” (JOBIM, 2016, p. 90).  

Esse vínculo ocorre porque o processo, além de ser uma criação da sociedade, 

pode contribuir para o próprio desenvolvimento cultural dela. De acordo com Luís 

Alberto Reichelt (2021, p. 387), “Como fenômeno cultural, o processo acaba por 

incidir sobre uma realidade criada pelo homem, bem como acaba por se apropriar de 

elementos dessa mesma realidade com vistas à sua conformação.” Em outras 

palavras, atua em uma via de mão dupla: desenvolve na mesma medida em que é 

desenvolvido. A finalidade da ordem jurídica é harmonizar as relações sociais 

intersubjetivas, visando promover a máxima realização dos valores humanos 

(CINTRA; DINAMARCO; GRINOVER, 2015, p. 40). 

Estabelecidas essas noções preliminares, convém salientar que, em seu voto, 

o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do caso, valeu-se de linha argumentativa 

que teve como fio condutor a construção cultural e legislativa do sistema protetivo 

de direitos difusos e coletivos no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, o 

Ministro Relator (BRASIL, 2021, p. 6) asseverou que: 

 

[...] esse fracionamento meramente territorial dos efeitos da decisão também 

parece ignorar o longo processo jurídico-político de amadurecimento do sistema 

protetivo aos interesses difusos e coletivos e contrariar, frontalmente, o 

comando constitucional de imprimir maior efetividade à sua real efetivação [...]. 

 

Em sentido parecido, a Ministra Cármen Lúcia (BRASIL, 2021, p. 28) referiu 

que: 

 

A limitação territorial da eficácia da coisa julgada coletiva, imposta pela atual 

redação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, acanha os efeitos de decisão tomada em 

ação de estatura constitucional, instrumento de realização de direitos 
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fundamentais, em contrariedade à razão de ser da tutela coletiva e aos princípios 

do acesso à justiça, da eficiência, da segurança jurídica e da isonomia. 

 

Percebe-se, portanto, que o Direito – e o processo, consequentemente – 

precisa sempre adaptar-se ao contexto no qual está inserido, sendo marcado por 

uma natureza obrigatoriamente flexível (OSNA, 2017, p. 43). Assim, “[...] the existence 

of a new culture revolution makes it essential the creation of a new civil procedure 

law. The procedure law is there to serve the society. If society is now different, the 

procedural law must also be different.” (CALMON, 2012, p. 68). 

 

3 DO PROCESSO INDIVIDUAL AO COLETIVO 

 

O Direito Processual Civil foi historicamente concebido a partir de uma 

perspectiva essencialmente liberal. No final do século XVIII, a vitória da burguesia 

sobre o regime absolutista resultou na criação de um sistema jurídico-político que 

ficou conhecido como Estado Liberal de Direito, período em que a atuação estatal era 

totalmente pensada a partir da lei (BARZOTTO, 2007, p. 15). O objetivo central do 

Estado era a proteção do indivíduo.  

Nesse contexto, os direitos fundamentais tinham um traço fortemente 

individualista, sendo concebidos como direitos do indivíduo em face do Estado. 

Buscava-se demarcar uma zona de não intervenção estatal e uma esfera de 

autonomia individual (MARINONI; MITIDIERO; SARLET, 2019, p. 402). 

Por conta desse foco no indivíduo, a tutela jurisdicional era direcionada para 

a proteção de direitos individuais, sobretudo o direito de propriedade (ARENHART; 

OSNA, 2021, p. 57). Nesse contexto, a estrutura liberal clássica de processo tinha na 

resolução de litígios o seu cerne. O processo jurisdicional servia como um 

instrumento de eliminação da lide, mediante a declaração do Direito no caso 

concreto. Isso contribuiu para a formação individualista da mentalidade jurídica, ou 

seja, focada essencialmente no indivíduo, não na coletividade.  

 Entretanto, o significado dessa resolução de conflitos foi sofrendo alterações. 

Principalmente na segunda metade do século XX, em razão da constitucionalização 

do saber jurídico, passou-se a defender uma reaproximação entre Direito processual 
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e direito substancial. A jurisdição, para além da resolução do caso concreto, passou 

a responder também pela realização de novas finalidades, de cunho social e político 

(ARENHART; OSNA, 2021, p. 26-33) 

No período pós-Segunda Guerra, valores como fraternidade e solidariedade 

refletiram na esfera jurídica, o que fez com que a visão do jurista fosse alargada, no 

sentido de reconhecer a existência de interesses cuja titularidade não poderia ser 

apenas individualmente compreendida (ARENHART; OSNA, 2021, p. 57). 

Conforme destacado pela Ministra Cármen Lúcia (2021, p. 13), em seu voto, 

“com o reconhecimento desses direitos que transcendem o indivíduo, como os 

relacionados ao meio ambiente, ao consumidor, à criança, ao adolescente, ao idoso 

e à ordem econômica, surgiu a necessidade de sua regulação e proteção.” Apesar 

desse redimensionamento da titularidade de alguns direitos, no Brasil, o Código de 

Processo Civil de 1973 fora moldado para prestar tutela jurisdicional em casos 

envolvendo lesões a direitos subjetivos individuais, o que revela um traço 

notadamente liberal dessa codificação. Não havia instrumentos para a tutela coletiva 

desses direitos que transcendiam a esfera individual. Contudo, diversas 

modificações foram feitas, nos anos seguintes, no sistema processual brasileiro 

(ZAVASCKI, 2017, p. 18).  

De modo geral, em países de civil law, o ponto de partida da reforma 

processual da tutela individual à tutela coletiva foi o reconhecimento da importância 

de serem elaboradas medidas que tivessem como finalidade a preservação do meio 

ambiente e a proteção dos consumidores. No contexto brasileiro, tal reforma pode 

ser dividida em duas grandes “ondas” (ZAVASCKI, 2017, p. 19). 

A primeira onda de reformas no sistema processual civil teve início em 1985, 

por meio da introdução, no ordenamento jurídico brasileiro, de mecanismos legais 

que buscavam tutelar direitos transindividuais (metaindividuais ou 

supraindividuais). Nessa primeira onda, destacam-se: a Lei da Ação Civil Pública (Lei 

n. 7.347, de 1985); a Lei n. 7.853, de 1989, tratando da tutela de direitos 

transindividuais de pessoas portadoras de deficiência; a Lei n. 8.069, de 1990, 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n. 8.429, de 1992, sobre a probidade na 

administração pública; Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741, de 2003.  
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Ainda nessa primeira etapa, também foi criado um importante instrumento 

para a tutela de direitos subjetivos individuais: o Código de Defesa dos Consumidor 

(Lei n. 8.078, de 1990) trouxe disciplina legal específica sobre direitos individuais 

homogêneos. Assim sendo, a ação civil coletiva permitiu que esses direitos fossem 

tutelados em conjunto mediante a técnica da substituição processual.  

A segunda onda de reformas iniciou em 1994, tendo como bússola a 

promoção da efetividade do processo. Nesse período, importantes mudanças foram 

realizadas no Código de Processo Civil vigente à época (1973). Algumas dessas 

mudanças foram: a Lei 8.950, de 13.12.1994, que alterou dispositivos referentes aos 

recursos; a Lei 8.951, de 13.12.1994, que tratou dos procedimentos especiais para 

as ações de consignação em pagamento e de usucapião; a Lei 8.952, de 13.12.1994, 

que modificou inúmeros dispositivos do processo de conhecimento e do processo 

cautelar; a Lei 8. 953, de 13.12.1994, que alterou dispositivos do processo de 

execução; a Lei 9.079, de 14.07.1995, que tratou da ação monitória. Novas e 

importantes alterações foram produzidas no Código de Processo a partir de 2001, 

implicando alterações sobre recursos, reexame necessário, processo de 

conhecimento e de execução. 

Em seu voto, foi assinalado pelo Ministro Edson Fachin (BRASIL, 2021, p. 5) 

que, conjuntamente, a Ação Popular, a Ação Civil Pública e a Ação Coletiva prevista 

no CDC contribuíram para o desenvolvimento de um microssistema de processo 

coletivo no Brasil. Mais do que uma mudança apenas da legislação, todas essas 

alterações acabaram mudando o próprio sistema processual civil. Conforme Teori 

Zavascki (2017, p. 26), “A estrutura processual codificada, moldada para atender 

demandas entre partes determinadas e identificadas, em conflitos tipicamente 

individuais, já não espelha a realidade do sistema processual civil.”. 

Isso impactou a ótica pela qual o processo é visto, reconhecendo-se que ele 

não é responsável apenas pela tutela de valores e interesses individuais. Em outras 

palavras, há um redimensionamento do escopo processual. O processo coletivo 

impõe uma releitura do direito processual, uma vez que “o arsenal hermenêutico e a 

lógica que lhe permeia não são rigorosamente os mesmos existentes no processo 

civil individual.” (ARENHART; OSNA, 2021, p. 111). É forçoso reconhecer que “Numa 
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sociedade mais evoluída, a tônica social será posta, depois, no rito do processo, e 

este ajustar-se-á ao sentir da coletividade.” (LACERDA, 1961, p. 77). 

Os direitos transindividuais são classificados como direitos fundamentais de 

terceira dimensão. Segundo a lição de Marinoni, Mitidiero e Sarlet (2019, p. 405). 

 

A nota distintiva destes direitos da terceira dimensão reside basicamente na sua 

titularidade transindividual (ou metaindividual), muitas vezes indefinida e 

indeterminável, o que se revela, a título de exemplo, especialmente no direito ao 

meio ambiente e qualidade de vida, o qual, em que pese ficar preservada sua 

dimensão individual, reclama novas técnicas de garantia e proteção. A atribuição 

da titularidade de direitos fundamentais ao próprio Estado e à Nação (direitos à 

autodeterminação, paz e desenvolvimento) tem suscitado sérias dúvidas no que 

concerne à própria qualificação de grande parte destas reivindicações como 

autênticos direitos fundamentais. Compreende-se, portanto, porque os direitos 

da terceira dimensão são denominados usualmente como direitos de 

solidariedade ou fraternidade, de modo especial em face de sua implicação 

transindividual ou mesmo universal (transnacional), e por exigirem esforços e 

responsabilidades em escala até mesmo mundial para sua efetivação.  

 

Em seu voto, o Ministro Edson Fachin (BRASIL, 2021, p. 7) assinalou que “o 

reconhecimento de sujeitos de direito para além dos indivíduos rompe com o modelo 

paradigmático que inspirou a técnica processual tradicional, nos moldes em que 

concebida e desenvolvida no contexto do Estado de Direito Liberal do século XIX.”. 

Seguindo essa linha, vale a ideia de que “o critério comum ao litígio individual de que 

o Poder Judiciário deve ficar inerte e aguardando o ajuizamento da ação pela parte 

interessada não parece o mais adequado quando estão em jogo direitos da 

sociedade.” (TIMM, 2008 p. 67). 

 

4 TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS X TUTELA COLETIVA DE DIREITOS INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS 

 

É preciso ter em mente o seguinte: uma coisa é a tutela de direitos coletivos; 

outra, a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos. Direito coletivo é uma 



 
270 | Constituição e Direitos Fundamentais – jurisprudência nacional, estrangeira e internacional comentada 

 

designação que abrange direitos difusos e direitos coletivos stricto sensu. Direitos 

difusos, direitos coletivos stricto sensu e direitos individuais homogêneos são 

espécies de direito distintas.  

Tanto os direitos coletivos stricto sensu quanto os direitos difusos estão 

dentro da classe de direitos coletivos. Ambas as espécies estão definidas no art. 81, 

parágrafo único, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor: direitos difusos 

são transindividuais, têm natureza indivisível e seus titulares são pessoas 

indeterminadas ligadas por circunstância de fato; direitos coletivos stricto sensu são 

transindividuais, têm natureza indivisível e seus titulares são pessoas 

indeterminadas, ligadas entre si ou com a parte contrária por conta de relação 

jurídica base. 

Percebe-se, portanto, que o que diferencia essas duas espécies é a natureza 

do vínculo que une os titulares. No caso dos direitos coletivos stricto sensu, a relação 

jurídica base dá-se, por exemplo, entre os associados de uma certa associação, os 

acionistas de uma sociedade, ou, ainda, entre advogados, na condição de membros 

de uma classe. Um exemplo de “ligação com a parte contrária” é a dos contribuintes 

de determinado imposto, na medida em que estão vinculados à autoridade fiscal. Já 

nos direitos difusos, a ligação decorre de uma mera circunstância fática, como, por 

exemplo, morar na mesma região.  

Os direitos coletivos (difusos e coletivos stricto sensu) são objetivamente 

indivisíveis porque não podem ser satisfeitos nem lesados sem que todos os seus 

titulares sejam afetados; e, são subjetivamente transindividuais porque seus 

titulares não são sujeitos determinados, mas sim, grupos, categorias ou classes de 

pessoas (ARENHART; OSNA, 2021, p. 63).     

Os direitos individuais homogêneos são direitos subjetivos individuais ligados 

entre si por um vínculo de afinidade e de semelhança, ou seja, de homogeneidade. É 

esse caráter homogêneo que permite a defesa coletiva deles. O adjetivo homogêneo 

pressupõe uma relação de referência com outros direitos individuais análogos 

(ZAVASCKI, 2017, p. 40). Aqui, para além da pluralidade de titulares (que são sujeitos 

determinados), há, também, pluralidade do próprio objeto, que pode ser fracionado 

em unidades autônomas, com titularidade própria. Dessa forma, “Quando se fala, 

pois, em, em “defesa coletiva” ou em “tutela coletiva” de direitos homogêneos, o que 
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se está qualificando como coletivo não é o direito material tutelado, mas sim o modo 

de tutelá-lo, o instrumento de sua defesa.” (ZAVASCKI, 2017, p. 40).  

Diante disso, verifica-se que, por meio da tutela coletiva de direitos, não se 

busca proteger apenas direitos transindividuais, mas também, direitos tipicamente 

individuais (OSNA, 2019, p. 250). O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, 

foi o responsável por introduzir um mecanismo especial para a defesa coletiva dos 

direitos individuais homogêneos.  

 

5 O PROCESSO COMO UM INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Dizer que o processo é um instrumento e não indicar a sua finalidade é um 

discurso vazio (MITIDIERO, 2021, p. 25). Portanto, desde já, é oportuno destacar a 

sua função: a tutela efetiva de direitos, por meio da organização de um processo 

justo (MARINONI; MITIDIERO; SARLET, 2019, p. 1.050). 

  A constitucionalização do processo civil é um fenômeno evidente e que, 

inclusive, está positivado. O Código de Processo Civil, logo no seu primeiro artigo, 

dispõe que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os 

valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”. Isso significa que 

a base estrutural do processo civil são os direitos fundamentais que compõem o 

direito fundamental ao processo justo, de modo que ele “principia e enfeixa o 

processo civil brasileiro” (ARENHART; MARINONI; MITIDIERO, 2020, p. 163). 

O marco inicial dessa constitucionalização foi a constatação de que o 

processo não poderia ser considerado como um fim em si mesmo, de tal sorte que 

deveria se comprometer com a concretização dos direitos fundamentais (TORRES, 

2018, p. 26). No Estado Constitucional, o processo deve ser pensado como o meio 

pelo qual os direitos são tutelados na dimensão da Constituição (MARINONI; 

MITIDIERO; SARLET, 2019, p. 1.052). Isto é, o processo é pensado a partir dos direitos 

fundamentais. Conforme a lição de Hermes Zaneti Jr. (2005, p. 242): 
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Não há um direito processual da Constituição e um direito processual da Lei. 

Esse é um falso paradoxo. Todo processo judicial ou de direito é processo 

constitucional. Trata-se de uma evidente homenagem à unidade do 

ordenamento jurídico, que no Estado Constitucional revela-se na: unidade da 

Constituição. 

 

Nesse contexto, os institutos processuais deixam de ser colhidos na esfera 

fechada do Direito Processual, mas sim, no sistema unitário do ordenamento jurídico, 

tendo, na Constituição, o seu núcleo. O processo deixa de ser só um instrumento de 

justiça, transformando-se, também, em uma verdadeira garantia de liberdade 

(CINTRA; DINAMARCO; GRINOVER, 2015, p. 103). 

Caso não houvesse regras processuais adequadas, correr-se-ia o risco de “[...] 

transformar o direito de proteção judiciária em simples esforço retórico.” (BRANCO, 

MENDES, 2011, p. 437). O processo não deve ser considerado mera técnica, mas sim, 

um instrumento em prol de valores constitucionais (OLIVEIRA, 2004, p. 4). Nessa 

perspectiva, Fredie Didier Jr. (2016, p. 116) ensina que “um processo inadequado ao 

direito material pode importar verdadeira negação da tutela jurisdicional”. Da mesma 

forma, de acordo com Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2004, p. 1), “[...] o direito não 

é direito sem se manifestar na prática e como prática.”. 

O reconhecimento do direito fundamental à tutela jurisdicional impõe, 

necessariamente, o reconhecimento da existência de um direito à proteção 

jurisdicional adequada e efetiva. Adequada no sentido de que atente para as 

necessidades reais do direito material debatido; e, efetiva, no sentido de que consiga 

concretizá-la em tempo hábil (MITIDIERO, 2007, p. 92). Seguindo linha de raciocínio 

similar, a Ministra Cármen Lúcia (BRASIL, 2021, p. 27) argumentou que “A 

coletivização da solução de litígios tem por finalidade o atendimento adequado ao 

direito fundamental à ação, compreendido na prestação jurisdicional adequada e 

efetiva [...]”.  Há, no processo coletivo, a possibilidade de garantir a proteção judicial 

e a efetividade dos direitos a um grande número de pessoas (SARLET, 2018, p. 223).  
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6 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

  

Para além da construção histórico-cultural sobre o sistema protetivo dos 

direitos difusos e coletivos, nota-se que a linha argumentativa adotada pela maioria 

dos Ministros no acórdão embasou-se em princípios, principalmente, nos princípios 

da eficiência e da igualdade (isonomia). O Ministro Relator (BRASIL, 2021, p. 12) 

asseverou que o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública acarretava “grave prejuízo ao 

necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total 

incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional.”  

Ao discorrer sobre eventual interpretação isolada do aludido artigo, o Ministro 

Nunes Marques (BRASIL, 2021, p. 22) argumentou que essa “poderia resultar na 

fragmentação das decisões coletivas. Isto quebraria o microssistema dos processos 

coletivos, em aberta violação à isonomia [...].” O Ministro Gilmar Mendes (BRASIL, 

2021, p. 43) também votou no sentido de que “o microssistema coletivo deve guardar 

correlação com a adequada prestação jurisdicional e com o postulado da economia 

processual, de forma a impedir a proliferação de demandas e a possibilidade de 

respostas estatais contraditórias, ferindo a isonomia.”  

Da mesma forma, a Ministra Rosa Weber (BRASIL, 2021, p. 13) referenciou que 

“da perspectiva da coerência normativa constitucional, essa solução viola os direitos 

fundamentais da igualdade (art. 5º, I, CRFB), do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB) 

e o princípio da eficiência (art. 37 da CRFB) [...]”.  

A metodologia jurídica transformou-se substancialmente a partir da segunda 

metade do século XX. Dentre as principais alteração, destacam-se: a) o 

reconhecimento de que a Constituição é o principal texto normativo da ordem 

jurídica, passando-se de um Estado fundado na lei (Estado Legislativo) para um 

Estado fundado na Constituição (Estado Constitucional); b) o desenvolvimento da 

teoria dos princípios, sendo reconhecida sua eficácia normativa; e, c) a 

transformação da hermenêutica jurídica, concebendo a atividade jurisdicional, em 

certa medida, como atividade criativa do Direito, estabelecendo-se a distinção entre 

texto e norma (DIDIER JR., 2016, p. 43). 

 No Estado Constitucional, a teoria das normas formou-se a partir de três 

grandes espécies normativas: os princípios, as regras e os postulados, existindo uma 
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pluralidade fragmentada de fontes (MITIDIERO, 2017, p. 18). De modo geral, as Cortes 

Supremas têm baseados muitos de seus precedentes em princípios – como é o caso 

do precedente ora comentado. Segundo a definição proposta por Humberto Ávila 

(2019, p. 104):  

 

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 

prospectivas e com pretensão de complementariedade e de parcialidade, para 

cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas 

a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à 

sua promoção. 

 

Os princípios constituem uma base argumentativa de caráter notadamente 

indeterminado. Em razão disso, quando o raciocínio jurídico se baseia neles, exige-

se uma maior argumentação justificativa, que obedece a uma lógica de ponderação 

(LAMEGO, 2018, p. 60). 

Consoante já foi destacado, verifica-se, na maioria dos votos, a menção a dois 

princípios: eficiência e igualdade (isonomia). A Constituição Federal dispõe, em seu 

art. 37 2 , sobre o princípio da eficiência, orientando a Administração Pública a 

conseguir os melhores resultados possíveis com os limitados recursos dos quais 

dispõe. Nas palavras de José Afonso da Silva (2015, p. 602), “[...] eficiência significa 

fazer acontecer com racionalidade, o que implica medir os custos que a satisfação 

das necessidades públicas importam em relação ao grau de utilidade alcançado.”. 

Em sentido parecido, ao discorrer sobre esse princípio, Celso Antônio Bandeira de 

Mello (2003, p. 112) ensina que “[...] este princípio da eficiência é uma faceta de um 

princípio mais amplo já superiormente tratado, de há muito, no Direito italiano: o 

princípio da “boa administração.””. 

O Poder Judiciário, na condição de ente da Administração, deve ser eficiente. 

O princípio da eficiência também serve para a prestação jurisdicional, devendo ser 

feita uma interpretação extensiva do art. 37 da Constituição Federal. É preciso, no 

                                                     
2 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]  
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âmbito jurídico, considerar que os recursos orçamentários públicos são escassos e 

as necessidades humanas, por sua vez, ilimitadas. Por conta disso, o emprego de 

referidos recursos deve ser feito da forma mais eficiente possível, para que seja 

possível atingir o mais número de necessidades pessoais através do mesmo recurso 

(TIMM, p. 56). Ademais, “O processo, para ser devido, há de ser eficiente.” (DIDIER 

JR., 2016, p. 101).  

Por seu turno, a igualdade é um elemento que se vincula a toda e qualquer 

concepção de justiça, sendo constitutiva do direito ao processo justo, o qual, na 

condição de norma processual fundamental, deve prestar tutela jurisdicional 

adequada e efetiva “em que as partes participem em pé de igualdade e com paridade 

de armas” (ARENHART; MARINONI; MITIDIERO, 2020, p. 164). Dessa forma, não há 

nada mais injusto do que tratar casos iguais de forma desigual perante a mesma 

ordem jurídica e em um mesmo espaço de tempo (MITIDIERO, 2016, p. 16). No Brasil, 

o art. 5º3 da Constituição é o cerne do princípio da igualdade.  

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em apertada síntese, entende-se, neste comentário, que a decisão do 

Supremo Tribunal Federal – declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei da 

Ação Civil Pública – foi acertada.  

O art. 16 da Lei da Ação Civil Pública não estava em consonância com a 

axiologia do processo civil contemporâneo, nem com a da Constituição. Ao 

inviabilizar a eficácia da decisão judicial em todo o território nacional, o dispositivo 

acabava por restringir direitos fundamentais e violar princípios constitucionais, o que 

é inaceitável. Referido preceito legal comprometia, ao mesmo tempo, diferentes 

princípios, como o da igualdade e o da isonomia. 

Havia, na redação do art. 16, uma confusão entre os conceitos de 

competência, coisa julgada e eficácia da sentença. Esses diferentes tópicos 

processuais, contudo, não podem ser confundidos. A coisa julgada erga omnes 

                                                     
3  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: [...]  
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pressupõe que os efeitos subjetivos da sentença alcancem todos os potenciais 

beneficiários da decisão judicial.  

Ademais, vale salientar que a manutenção do texto legal, nos seus exatos 

termos, seria contraproducente para o Estado. A fragmentação da tutela jurisdicional 

potencializa a proliferação de inúmeras demandas idênticas, de modo que os 

recursos – tanto orçamentários quanto humanos –  da máquina pública seriam 

utilizados indevidamente (violação da eficiência); essas diferentes ações seriam 

analisadas por diferentes juízos Brasil afora, sendo alta a chance de, em casos 

idênticos, serem proferidas decisões completamente distintas, de modo que os 

direitos nelas tutelados seriam ora protegidos, ora violados (violação do princípio da 

igualdade).  

Feitas essas considerações, entende-se que a decisão do STF contribui para 

o aprimoramento da prestação jurisdicional. 
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RESUMO 
 
O estudo busca analisar e fundamentar a limitação da aplicação dos métodos 
atípicos de execução previstos no art. 139, IV, do CPC frente aos direitos 
fundamentais, a partir da análise do julgamento do HC nº 525.378/RJ 
(2019/0230166-2) pelo Superior Tribunal de Justiça. Partindo da metodologia 
dedutiva, mediante a utilização de pesquisa bibliográfica, pretende-se tecer 
considerações acerca dos contornos dos institutos estudados, a fim de melhor 
estabelecer os limites na aplicação dos métodos atípicos de execução. O estudo foi 
dividido em quatro partes: a primeira apresenta a decisão e a problemática envolvida; 
a segunda procura conceituar o que seria tido como direito fundamental; a terceira 
perquire acerca da possibilidade do estabelecimento de restrições ou limites aos 
direitos fundamentais; por fim, a quarta analisa criticamente o caso concreto, 
aplicando as definições anteriormente estabelecidas a fim de aferir a conformidade 
da decisão ao ordenamento constitucional pátrio. 
Palavras-chave: Direitos fundamentais. Métodos atípicos de execução. Constituição. 
Limites. 
 
ABSTRACT 
 
The study seeks to analyze and substantiate the limitation of the application of 
atypical methods of execution fixed in art. 139, IV, of the CPC regarding fundamental 
rights, based on the analysis of the judgment HC No. 525.378/RJ (2019/0230166-2) 
by the Superior Court of Justice. Starting from the deductive methodology, through 
the use of bibliographical research, it is intended to make considerations about the 
contours of the studied institutes, in order to better establish the limits in the 
application of atypical execution methods. The study was divided into four parts: the 
                                                     
1 Advogado, Mestrando em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do 
Rio Grande do Sul, área de concentração: Teoria Geral da Jurisdição e Processo; Especialista em 
direito processual civil pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul; Bacharel 
em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, com a distinção da 
láurea acadêmica. diegokms@hotmail.com 
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first presents the decision and the issues involved; the second seeks to conceptualize 
what would be considered a fundamental right; the third inquires about the possibility 
of establishing restrictions or limits to fundamental rights; finally, the fourth critically 
analyzes the specific case, applying the definitions previously established in order to 
assess the conformity of the decision with the national constitutional order. 
Keywords: Fundamental rights. Atypical methods of execution. Constitution. Limits. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O caso analisado trata de um Habeas Corpus impetrado em favor de Alberto 

Magno Lott Caldeira e Dora Orenstein Lott Caldeira, contra ato praticado pela Décima 

Sétima Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que denegou 

o writ anterior, mantendo a proibição dos pacientes de deixarem o local em que 

tramita processo de insolvência civil, fulcro no art. 139, IV, do CPC e art. 104, III, da 

Lei 11.101/2005, sob a fundamentação de que “a prática de atos que dificultam a 

localização e a arrecadação dos bens autoriza a imposição da referida restrição [...]”. 

Ao analisar o caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, quanto à 

admissibilidade do HC, que em razão a magnitude da garantia constitucional de 

liberdade defendida pelo habeas corpus a existência de vício formal em sua 

impetração não dispensaria o julgador de analisar a viabilidade de concessão da 

ordem de ofício, se constatada evidente ilegalidade ou abuso de poder.  

No mérito, entendeu que embora o art. 139, IV, do CPC se apresente como 

instrumento importante para viabilizar a satisfação das obrigações objeto do 

processo executivo – em atenção ao princípio do resultado na execução – o direito 

fundamental a liberdade de locomoção não pode ser restringido de forma 

desproporcional, pois nem mesmo o art. 104, III, da Lei n 11.101/2005, veda de forma 

absoluta a possibilidade do devedor se ausentar da comarca, apenas condicionando 

o exercício desse direito ao preenchimento de alguns requisitos, além do fato de que 

o referido dispositivo não possui caráter punitivo, visando somente propiciar a 

melhor condução do processo falimentar, garantindo que o devedor esteja disponível 

para prestar esclarecimentos e participar dos atos que dele dependam. Por fim, teceu 

considerações acerca da impossibilidade de aplicação de medidas coercitivas ou 

sub-rogatórias sem justificação da medida escolhida na decisão. 
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Assim, sustentou que “objetivos pragmáticos, por mais legítimos que sejam, 

tal qual a busca pela efetividade, não podem atropelar o devido processo 

constitucional e, menos ainda, desconsiderar direitos e liberdades previstos na Carta 

Maior.”, de maneira que a ampla possibilidade de aplicação as medidas previstas no 

art. 139, IV, do CPC, não escapa da imprescindível verificação da proporcionalidade 

da medida que se pretende impor, segundo as máximas da adequação e da 

necessidade, concluindo pela ilegalidade da medida coercitiva imposta aos 

pacientes, uma vez que restringe o direito fundamental de ir e vir de maneira 

desproporcional e não razoável, bem assim, por não ter sido demonstrada a sua 

absoluta necessidade e utilidade, concluindo pelo deferimento do pedido liminar para 

determinar a imediata suspensão da proibição de viajar imposta aos pacientes. O 

problema então diz respeito à proporcionalidade da medida restritiva do direito de ir 

e vir consistente na proibição dos pacientes de deixarem o local em que tramita 

processo de insolvência civil, aplicada como medida executiva atípica a fim de 

induzir os devedores ao pagamento. 

 

1 A DEFINIÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Antes de adentrar na análise da (in)correção da decisão, importa definir se o 

direito de ir e vir (liberdade de locomoção), constitui direito fundamental. A definição 

do que seriam direitos fundamentais é muito debatida na doutrina, ante a 

inexistência de uma definição conceitual na Constituição Federal/88 (SARLET, 2009, 

p. 84), havendo inúmeros autores que se debruçam sobre a matéria (MENDES; 

BRANCO, 2013) (DIMOULIS; MARTINS, 2012). 

Em posição com a qual se concorda, admitem-se os direitos fundamentais 

como direitos públicos e subjetivos de pessoas físicas ou jurídicas previstos nos 

artigos da constituição que – portanto – apresentam caráter normativo absoluto no 

Estado, cuja finalidade é justamente cingir a dinâmica do poder estatal em face da 

liberdade dos indivíduos a ele submetidos (DIMOULIS; MARTINS, 2012, p. 40).2 

                                                     
2 Convém apontar ainda o entendimento exarado no magistério de Ingo Wolfgang Sarlet, ao discorrer 
acerca da distinção entre direitos fundamentais no sentido formal e material: “De modo geral, os 
direitos fundamentais em sentido formal podem, na esteira de Konrad Hesse, ser definidos como 
aquelas posições jurídicas da pessoa – na sua dimensão individual, coletiva ou social – que, por 
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Entende-se mais acertada essa definição, por permitir a identificação: dos 

sujeitos da relação criada pelos direitos fundamentais (pessoas vs. Estado); do 

escopo desses direitos (contenção do poder do Estado e preservação da liberdade 

individual); e de sua posição no sistema jurídico, caracterizada pela sua 

fundamentalidade formal (DIMOULIS; MARTINS, 2012, p. 40).3 

Tais considerações, somadas à previsão expressa constante do art. 5, XV, da 

CF/88 4 , conduzem à inafastável a conclusão de que a liberdade de locomoção 

constitui, portanto, um direito fundamental. 

 

2 A POSSIBILIDADE DE ESTABELECER RESTRIÇÕES OU LIMITES AOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Superada essa questão, entende-se pertinente a análise acerca da 

possibilidade de estabelecer restrições ou limites aos direitos fundamentais. Isso se 

deve ao fato de que uma vez que a execução se realiza de regra de forma enérgica – 

agindo de forma coerciva sobre a vontade do devedor ou seu patrimônio – é usual 

intuir que sua operacionalização resultará, na maioria das vezes, o malferimento de 

algum direito fundamental do devedor, tal como  o  patrimônio,  a  livre  manifestação 

do pensamento ou, no caso em apreço, a liberdade (DOUTOR, 2019, p. 41). 

De pronto, importa mencionar que essa problemática é quase inocorrente 

quando essa ponderação é feita de antemão pelo próprio legislador como ocorre, por 

exemplo, no rol dos arts. 831 a 903 do CPC, ocasião em que o legislador já realizou 

                                                     
decisão expressa do Legislador-Constituinte foram consagradas no catálogo dos direitos 
fundamentais (aqui considerados em sentido amplo). Direitos fundamentais em sentido material são 
aqueles que, apesar de  se encontrarem fora do catálogo, por seu conteúdo e por sua importância 
podem ser equiparados aos direitos formalmente (e materialmente) fundamentais.”. (SARLET, 2009, 
p. 80). 
3 Sobre está última característica ver também: (SARLET, 2009, p. 80). Igualmente, Robert Alexy, para 
quem “O significado das normas de direitos fundamentais para o sistema jurídico é o resultado da 
soma de dois fatores: da sua fundamentalidade formal e da sua fundamentalidade substancial. A 
fundamentalidade formal das normas de direitos fundamentais decorre de sua posição no ápice da 
estrutura escalonada do ordenamento jurídico, como direitos que vinculam diretamente o legislador, 
o Poder Executivo e o Judiciário.”. (ALEXY, 2011, p. 520). 
4  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:  (...) 
  XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; 
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tal exercício, entregando diretamente a regra que expressa uma relação de restrição 

entre os direitos fundamentais supostamente colidentes, e que deve ser aplicada por 

subsunção (SILVA, 2017, p. 52) (BARROSO, 2015, p. 244). 

Todavia, no caso da aplicação de medidas executivas atípicas, como no 

julgado em análise, a ponderação entre os princípios colidentes é realizada no caso 

concreto pelos juízes, a fim de determinar o direito preponderante. Nessa linha, 

mostra-se importante inquirir acerca da viabilidade da imposição de limites ou 

restrições aos direitos fundamentais [no caso: a liberdade, em prol do adimplemento 

de uma obrigação (propriedade)]. 

Assim como a questão acerca da definição do conceito de direito fundamental, 

a possibilidade de lhe serem impostos limites ou restrições é amplamente debatida 

na doutrina. A incursão no tema passa, obrigatoriamente, por questões 

instrumentais, a saber: área de regulamentação5,6 área de proteção e exercício do 

direito. A primeira diz respeito ao mote regulamentado pelo constituinte – composto 

por dois elementos: a exposição da situação ou vinculação fática de caráter físico ou 

social (v.g. viver, comunicar-se, patrimônio, etc.); e a nomeação de uma definição, 

ainda que genérica, acerca da situação real, informando o que deve ocorrer em 

relação a ela (v.g. a intimidade deve ser respeitada/preservada) (DIMOULIS; 

MARTINS, 2012, p. 128). A segunda informa os comportamentos dentro da primeira 

que estão (ou não) inseridos dentro do âmbito de proteção, ou seja, que merecem ser 

protegidos(DIMOULIS; MARTINS, 2012, p. 129). Na lição de DIMOULIS “[...]a área de 

proteção de cada direito é resultado da subtração da área de regulamentação 

daqueles casos e situações que a Constituição não quis proteger.” (DIMOULIS; 

                                                     
5 Também denominada por alguns autores como “âmbito de vida” ou “âmbito de proteção”. Esclarece-
se que alguns autores incluem a aqui denominada área de proteção como parte integrante da área de 
regulamentação (adotando uma posterior subdivisão proposta pela chamada “teoria externa” que, 
contudo, não será objeto de maiores explanações pois foge do escopo do presente trabalho), não 
efetuando a divisão aqui adotada. De toda sorte, para fins didáticos, entendeu-se mais proveitos 
adotar a divisão aqui efetuada. Por todos, ver: (SARLET, 2009, p. 387-390) e (MENDES; BRANCO, 2013, 
p. 193-198). 
6 “O âmbito de proteção de um direito fundamental, segunda uma posição corrente, que, em termos 
gerais, é possível endoçar, abrange os diferentes pressupostos fáticos instituídos pela respectiva 
norma jurídica. Com outras palavras, trata-se do bem jurídico protegido, ou seja, do objeto tutelado, 
que nem sempre se afigura de fácil identificação, especialmente em decorrência das indeterminações 
semânticas invariavelmente presentes nos textos normativos (disposições) que asseguram direitos 
fundamentais, mas também, entre outras razões, em virtude da dupla dimensão objetiva e subjetiva e 
da conexa multifuncionalidade dos direitos fundamentais.”. (SARLET, 2009, p. 387). 
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MARTINS, 2012, p. 129). Finalmente, a terceira diz respeito à aptidão da medida 

adotada de violar direitos fundamentais; não é obrigatório aqui que o titular do direito 

efetivamente tente exercê-lo, mas sim a verificação de que a norma limitadora 

acarreta o cerceamento do futuro exercício do direito (DIMOULIS; MARTINS, 2012, p. 

131-133). Tal análise, contudo, diz respeito aos limites do direito fundamental pré-

estabelecidos pelo próprio Legislador Constitucional, o que não se enquadraria no 

caso em exame, todavia, a incursão no tema apresenta importante papel didático. 

De outra banda, e de maior relevância para o presente estudo, deve-se atentar 

para a disciplina dos limites dos direitos fundamentais, mais especificamente no 

tocante às limitações decorrentes da colisão entre direitos e princípios, e os 

mecanismos aptos a resolver essas colisões e legitimar o estabelecimento de 

restrições a um ou a outro direito (princípio), tendo em vista que direitos 

fundamentais podem ser restringidos para garantir outros direitos constitucionais 

(SARLET, 2009, p. 393). 7  Usualmente, a doutrina propõe o critério da 

proporcionalidade8 e da interpretação sistemática da Constituição9  para solucionar 

conflitos  entre princípios, a fim de decidir quais restrições seriam legítimas em cada 

caso (DIMOULIS; MARTINS, 2012, p. 163). 

No ponto, importante recorrer ao magistério de Robert Alexy, para quem as 

colisões entre princípios seriam solucionadas pelo estabelecimento de uma relação 

de precedência condicionada entre eles (ALEXY, 2011, p. 96) (ÁVILA, 2019, p. 206). 

Nessa seara, o autor recorre à máxima da proporcionalidade para solucionar casos 

concretos que envolvam colisão entre direitos fundamentais (princípios), a qual se 

desenvolve a partir de três elementos: adequação, necessidade  e  proporcionalidade 

(ALEXY, 2011, p. 116-117). 

 

 

 

                                                     
7 “As colisões e restrições nascem, como já constatado, porque o exercício de um direito fundamental 
entra em conflito com outro ou com outros preceitos constitucionais (bens jurídicos 
constitucionais).”. (DIMOULIS; MARTINS, 2012, p. 162). 
8 Acerca do critério da proporcionalidade, a doutrina apresenta quatro elementos constitutivos, a 
saber: licitude do propósito perseguido, licitude do meio utilizado, adequação do meio utilizado e 
necessidade do meio utilizado. Por todos, ver: (DIMOULIS; MARTINS, 2012, p. 186-208). 
9 Sobre o conceito de interpretação sistemática do direito ver: (FREITAS, 2010, p. 82-85). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Feitas essas considerações, passa-se a análise do caso concreto. De plano 

parte-se da premissa de que o direito de ir e vir não é absoluto10, e pode ceder – 

como ocorre em diversos casos – em face de outros direitos e garantias igualmente 

caros ao constituinte, como por exemplo, no caso de apreensão do passaporte de 

réus investigados criminalmente, ou de suspensão da CNH de devedores, como vem 

ocorrendo pela aplicação do art. 139, IV, do CPC, o que não permite, per se, seu 

sacrifício sem a devida fundamentação e necessária demonstração da 

proporcionalidade da medida, nos termos acima delineados. 

No caso em análise, observa-se que o direito fundamental objeto da inquirição 

(liberdade de locomoção) se encontra dentro do âmbito de vida determinado pela 

legislação constitucional, bem como dentro da área de proteção – não havendo 

qualquer exclusão permitida pelo legislador constitucional para restrição do direito 

no caso em exame. Em tese, a intervenção praticada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro (que motivou a impetração do HC em análise) não se 

enquadra nas hipóteses que permitiriam a intervenção constitucionalmente 

justificada do direito do paciente.11 

Temos em conflito de um lado a liberdade de locomoção, e de outro o direito 

ao crédito (patrimônio). De início, pode-se afirmar que andou bem a decisão ao 

entender pela necessidade de análise da possibilidade de concessão da ordem, 

mesmo se  existente  vício  formal. De fato,  a  importância  do  direito  protegido  pelo 

remédio constitucional não pode ceder ao formalismo vazio. 

                                                     
10 “[...] considerando que nenhuma ordem jurídica pode proteger direitos fundamentais de maneira 
ilimitada, a ideia de que os direitos fundamentais não são absolutos, no sentido de absolutamente 
blindados contra qualquer tipo de restrição na sua esfera subjetiva e objetiva, não tem oferecido 
maiores dificuldades, tendo sido, de resto, amplamente aceita no direito constitucional 
contemporâneo, aspecto que aqui não se irá desenvolver.”. (SARLET, 2009, p. 387-388). 
11 No magistério de DIMOULIS, existem quatro hipóteses que permitem a intervenção  na área de 
proteção de direitos fundamentais, a saber: se o comportamento não se enquadrar na área de 
proteção do direito; se a intervenção representar a concretização de um limite constitucional derivado 
do direito constitucional de colisão; se a norma infraconstitucional restringe o direito fundamental de 
forma permitida pela constituição pela “reserva legal” e pela colisão de direitos fundamentais ou 
princípios de interesse geral quando da aplicação de normas de direito infraconstitucional. 
(DIMOULIS; MARTINS, 2012, p. 142-144). 
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Quanto ao mérito, entende-se adequada a decisão que concedeu a liminar em 

Habeas Corpus para determinar a imediata suspensão da proibição de viajar imposta 

aos pacientes. Isso porque o anseio legislativo em conferir efetividade às decisões 

judiciais não pode amparar o atropelo injustificado e não fundamentado à direitos 

fundamentais dos jurisdicionados. Como afirmam STRECK e NUNES, a análise da 

aplicação de medidas atípicas “precisará se limitar às possibilidades de 

implementação de direitos (cumprimento) que não sejam discricionárias (ou 

verdadeiramente autoritárias) e que não ultrapassem os limites constitucionais, por 

objetivos meramente pragmáticos, de restrição de direitos individuais em detrimento 

do devido processo constitucional.” (STRECL; NUNES, 2016).    

Como afirmado na decisão ora analisada “a adoção de medidas de incursão 

na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de 

legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo 

constitucional ou previsão legal, e à medida que não se justificar em defesa de outro 

direito fundamental.” E ainda que não tenha realizado maior excursão no ponto, a 

decisão andou bem ao referir a necessidade de verificação da proporcionalidade da 

medida imposta, pela análise dos elementos da adequação e da necessidade 

(anteriormente expostos ainda que de maneira suscinta). 

De fato, indispensável a análise da máxima da proporcionalidade em todas as 

suas etapas, o que aparentemente não foi feito pelo juízo a quo no caso em exame. 

Assim, na primeira etapa (adequação), cabe ao julgador aferir se a providência 

adotada teria a capacidade de estimular a realização do direito de crédito (de 

propriedade) e de acesso à justiça e, se verificado que a medida goza dessa 

capacidade ela será adequada. 

Vencida essa etapa, deve-se analisar se a medida é necessária, mediante o 

confronto de alternativas para obtenção do direito almejado. Assim “O meio será 

necessário se, cotejado com outros igualmente eficientes, proporcionar o objetivo 

almejado com menor restrição ao direito fundamental oposto.” (DOUTOR, 2019, p. 

45). E aqui parece ter ocorrido o erro do juízo a quo, muito bem apreendido pelo 

julgado analisado. 

Isso porque considerando as particularidades do caso em exame, observa-se 

de plano a desproporcionalidade da medida coercitiva imposta, vez que não 
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demonstrada sua absoluta necessidade, ante a ausência de evidência de que outros 

meios mais eficientes e que importem em menor restrição ao direito fundamental 

oposto tenham sido adotados. 

Como afirmado na decisão, a permissão do art. 139, IV, do CPC “[...] não pode 

significar franquia à determinação de medidas capazes de alcançar a liberdade 

pessoal do devedor, de forma desarrazoada, considerando o sistema jurídico em sua 

totalidade.”. Isso se deve justamente porque a melhor hermenêutica considera a 

aplicação do sistema inteiro, na medida em que os direitos fundamentais se 

encontram disseminados por todo ele (FREITAS, 2010, p. 83). 

Destarte, tendo em vista a ausência de fundamentação adequada a justificar 

a restrição à direito fundamental, consubstanciando a decisão que aplicou a medida 

coercitiva consistente na proibição de viajar para fora da comarca em que tramita o 

processo de insolvência civil, restrição ilegal e indevida à liberdade de locomoção do 

devedor – vez que não demonstrada a proporcionalidade (adequação, necessidade 

e proporcionalidade em sentido estrito) entre o direito malferido (locomoção) e o que 

se pretendeu proteger (crédito - patrimônio) – mostra-se correta a decisão ora 

analisada. 
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RESUMO 
 
O presente estudo propõe uma breve reflexão motivada pela discussão envolvendo 
a exclusividade do uso da marca “Iphone” no Brasil, objeto de Recurso Extraordinário 
com Agravo (n. 1266095) encaminhado ao Egrégio Supremo Tribunal Federal 
brasileiro, no qual litigam a empresa norte-americana Apple e a empresa brasileira 
Gradiente. A demanda é a primeira encaminhada ao Centro de Mediação e 
Conciliação da Suprema Corte brasileira, recentemente criado pela Resolução STF n. 
697/2020, em alinhamento com a política pública de pacificação social desenvolvida 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com vistas ao incentivo aos mecanismos 
consensuais de resolução de litígios. Coteja-se o direito constitucional de acesso à 
justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), o quanto dispõem o Código 
de Processo Civil de 2015 (Lei n. 13.105/2015) e a Lei de Mediação (Lei n. 
13.140/2015) com a nova Resolução n. 697/2020 do STF, especialmente no que 
concerne aos seus artigos 2º e 7º, que dispõem, respectivamente, sobre a resolução 
pacífica de demandas de competência da Corte Suprema e delimitam quem pode 
atuar como conciliador e mediador nos processos submetidos ao Centro de 
Mediação e Conciliação (CMC).  
Palavras-chave: Resolução de conflitos; Centro de Mediação e Conciliação do STF; 
acesso à justiça; competência constitucional.  
 
ABSTRACT 
 
This study proposes a brief reflection motivated by the discussion involving the 
exclusivity of the use of the “Iphone” brand in Brazil, object of an Extraordinary Appeal 
with Appeal (n. 1266095) sent to the Distinguished Supreme Federal Court of Brazil, 

                                                     
1  Mestranda em Direito – Programa de Pós-graduação em Direito da PUCRS (PPGD PUCRS). O 
presente trabalho foi realizado com apoio da PUCRS através do Programa Institucional de Bolsas 
PRO-stricto. This study was supported by the PRO-Stricto Scholarship Program - PUCRS. 
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in which the US company is litigating Apple and the Brazilian company Gradiente. The 
demand is the first sent to the Mediation and Conciliation Center of the Brazilian 
Supreme Court, recently created by STF Resolution n. 697/2020, in line with the public 
policy of social pacification developed by the National Council of Justice (CNJ) with 
a view to encouraging consensual dispute resolution mechanisms. The 
constitutional right of access to justice (Article 5, item XXXV, of the Federal 
Constitution) is compared, as provided for in the 2015 Civil Procedure Code (Law No. 
13.105/2015) and the Mediation Law (Law No. 13.140 /2015) with the new Resolution 
n. 697/2020 of the STF, especially with regard to articles 2 and 7, which provide, 
respectively, on the peaceful resolution of claims within the jurisdiction of the 
Supreme Court and delimits who can act as conciliator and mediator in cases 
submitted to the Mediation Center and Conciliation (CMC). 
Keywords: Conflict resolution; STF Mediation and Conciliation Center; access to 
justice; constitutional competence. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF), através da recente Resolução n. 697/2020 

(BRASIL, 2020), criou o Centro de Mediação e Conciliação (CMC), subordinando-o 

diretamente à Presidência desta Corte Suprema, alinhando em seus artigos a forma 

de atuação dos conciliadores e mediadores. O artigo 2º, incisos I e II e parágrafo 

único, da Resolução n. 697/STF dispõe que poderão ser submetidos ao CMC 

conflitos pré-processuais e processuais que a lei permita solução pacífica. No artigo 

7º, incisos I a IV, a Resolução n. 697/STF dispõe sobre a atuação dos conciliadores 

e mediadores, que poderá se dar de forma voluntária e não remunerada, por ministros 

aposentados, magistrados, membros do Ministério Público, advogados e defensores 

públicos aposentados, servidores do Poder Judiciário e advogados. 

A Resolução n. 697/STF tem como motivação o seguinte considerando: a 

densidade normativa do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inc. 

LXXVIII, da Constituição Federal), a necessidade de se consolidar a prática 

permanente de incentivo aos mecanismos consensuais de solução de litígios, a 

Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que incentiva a criação de 

núcleos de conciliação, a qual, apesar de não se aplicar à Suprema Corte, inspira a 

tomada de semelhante posição, os princípios inspiradores do Código de Processo 

Civil, principalmente a norma expressa no § 3º do art. 3º e a existência de potencial 
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propensão de realização de acordos em processos de competência originária ou 

recursal em trâmite nesta Corte (BRASIL, 2020). A implantação do CMC na Suprema 

Corte brasileira busca, certamente, alinhar-se à pacificação das relações e à 

implementação da política de Múltiplas Portas ou Multiportas, desenvolvida há 

alguns anos pelo CNJ e que têm se mostrado eficiente na pacificação social e 

diminuição das demandas judiciais.   

Dentro dessa perspectiva, o Ministro Dias Toffoli, em dezembro de 2020, 

encaminhou para o novo CMC o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 

1266095, no qual se encontrava em discussão a exclusividade do uso da marca 

“Iphone” no Brasil. A demanda objeto do então ARE n. 1266095, bastante noticiada 

na mídia nacional e no site do STF (BRASIL), propôs a mediação de litígio envolvendo 

a empresa norte-americana Apple e a empresa brasileira Gradiente. O caso 

submetido ao CMC da Suprema Corte terminou sem acordo, donde a então Ministra 

aposentada Ellen Gracie (nomeada mediadora nos termos do art. 7º, inc. I, da 

Resolução n. 697/STF), relatou ao Min. Presidente Luiz Fux e ao então relator Min. 

Dias Toffoli, os detalhes das discussões negociais das tratativas do procedimento 

de mediação. Diante da não composição, retornou o ARE n. 1266095 ao relator Min. 

Dias Toffoli para trâmite regulamentar na Corte Suprema brasileira (BRASIL).  

Diante do exposto, o presente estudo propõe um breve questionamento 

cotejando-se o direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, inc. 

XXXV da CF/1988, o quanto dispõem tanto o Código de Processo Civil de 2015 (Lei 

n. 13.105/2015) e a Lei de Mediação (Lei n. 13.140/2015) com a nova Resolução n. 

697/2020 do STF, especialmente no que concerne aos seus artigos 2º e 7º, que 

dispõem, respectivamente, sobre a resolução pacífica de demandas de competência 

da Corte Suprema e delimita quem pode atuar como conciliador e mediador nos 

processos submetidos ao Centro de Mediação e Conciliação (CMC).  

 

1 GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA  

 

A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) (AGENDA, 2030), 

com a qual o Brasil é comprometido internacionalmente, apresenta dezessete 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dentre esses objetivos, suas cento 
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e sessenta e nove metas propõem refletir e integrar as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável (social, econômica e ambiental). O Objetivo n. 16 da 

Agenda 2030, sob o título Paz, Justiça e Instituições Eficazes, visa promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar 

o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis. O Objetivo n. 16.3 visa promover o Estado de Direito, 

em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para 

todos. A propósito, o STF, comprometido com a Agenda 2030 da ONU, enfeixa duas 

diretrizes de ação aliando-se ao plano global de metas para 2030: mapeamento de 

processos e governança institucional.  

A par da importância do comprometimento institucional do STF com as metas 

de sustentabilidade da ONU, o Poder Judiciário, institucionalizado pela Corte 

Suprema, corresponde ao ícone máximo de acesso à justiça. A garantia de acesso à 

justiça é, pois, princípio fundamental atrelado ao Estado Democrático de Direito, de 

tal sorte que o titular do direito é quem figura como sujeito ativo da relação de direito 

subjetivo, sendo, pois, destinatário do direito a pessoa (física ou jurídica) em face da 

qual é exigida a proteção, respeito ou a promoção de seu direito (SARLET; MARINONI; 

MITIDIERO, 2013). 

A Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 5º, atribuiu a titularidade 

dos direitos e garantias fundamentais aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

país, encontrando abrigo no direito constitucional positivo brasileiro o princípio da 

universalidade, sendo este sempre vinculado ao princípio da igualdade também 

consagrado (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2013). Para Sarlet (2013), igualdade e 

justiça estão intimamente conectadas, de modo que no pensamento aristotélico a 

associação de justiça e igualdade sugere que os iguais devem ser tratados de forma 

igual e os diferentes de modo desigual. A noção, pois, de isonomia, completa o autor, 

guarda íntima relação com a noção de justiça.  

A noção de justiça remete-nos ao direito fundamental ao processo justo no 

direito brasileiro (art. 5º, inciso LIV, CF), com fundamento histórico de origem 

internacional, nas palavras de Marinoni e Mitidiero (2013), constitui modelo mínimo 

de atuação do Estado como condição necessária e indispensável para a obtenção de 

decisões justas. No que concerne à sua eficácia, Marinoni e Mitidiero (2013) 
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destacam que o modelo de processo justo no sistema brasileiro é o modelo 

cooperativo, ou seja, pautado pela colaboração do juiz com as partes (SARLET; 

MARINONI; MITIDIERO, 2013). Esse modelo, pautado pela colaboração, visa outorgar 

nova dimensão ao papel do juiz na condução do processo: é paritário no diálogo e 

assimétrico na decisão (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2013). A propósito, para 

Alexy (2009, p. 488), “é condição de uma proteção jurídica efetiva que o resultado do 

procedimento proteja os direitos materiais dos titulares de direitos fundamentais 

envolvidos”. 

O Poder Judiciário, nas palavras de Torres, com a missão inestimável de 

prestar jurisdição, constitui-se, num dos pilares do Estado Democrático de Direito e 

precisa estar preparado para atender os anseios da sociedade, combatendo as 

deficiências estruturais e buscando meios que contornem a morosidade (TORRES, 

2005). Continua o autor, ao citar Hesse que, para garantir o acesso mínimo de 

afirmação de cidadania, não adianta a Constituição Federal prever o princípio de 

acesso à justiça sem garantir o seu exercício, pois não passará de algo escrito e sem 

executividade (HESSE apud TORRES, 2005, p. 32). No mesmo patamar, afirma Torres 

(2005, p. 38):  

 

A ideia de acesso à justiça passa não só pela preocupação com a morosidade da 

prestação jurisdicional e a exigência de maior agilidade do processo, mas 

também pela democratização do judiciário, uma maior consciência do juiz 

perante o jurisdicionado e o seu papel na condução do processo, igualmente na 

integração com os problemas que envolvem a sociedade e a compreensão com 

aqueles à margem de uma cidadania apregoada pela Constituição de 1988. 

Espera-se, portanto, um Judiciário, indo ao encontro dos problemas, buscando 

solucioná-los com rapidez, principalmente, incentivando a conciliação entre as 

partes em litígio.  

 

Por derradeiro Sarlet (2021), ao enfocar a eficácia dos direitos fundamentais, 

destaca sua multifuncionalidade, classificando-os em direitos de defesa e direitos a 

prestações. Logo mais adiante, Alexy (apud SARLET, 2021, p. 288) sustenta que os 

direitos fundamentais de defesa agrupam-se em três categorias e uma delas, a 
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primeira, é exatamente o direito fundamental de não impedimento de ações por parte 

do titular de um direito.  

A resolução de conflitos vem despertando preocupação ao longo dos anos e, 

atualmente, poderá encontrar solução judicial ou extrajudicial. Questionável, 

entretanto, é o direito fundamental de acesso à justiça, como garantia constitucional 

para obtenção da tutela jurisdicional, quiçá em competência originária ou recursal da 

Suprema Corte. Se por um lado, aquele que busca acionar o STF em seu direito de 

acesso à justiça diretamente, por ações que lhe cabe julgar originariamente ou por 

meio de recurso ordinário ou extraordinário (art. 102, CF/88) requer da mais alta 

Corte do país a aplicação do Direito ao caso concreto, por outro lado há a tendência 

em conciliar e mediar obtendo respaldo com significativos resultados em todas as 

esferas do Poder Judiciário, enquanto política pública. Nas palavras de Sarlet (2021, 

p. 478): “Levarmos a sério os direitos fundamentais significa, portanto, estarmos 

cientes de sua posição e significado na arquitetura constitucional.” Importa relevar 

o papel do STF nesta arquitetura constitucional.  

 

2 POLÍTICA MULTIPORTAS OU MÚLTIPLAS PORTAS DO CNJ – CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO COMO MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS NO PODER 

JUDICIÁRIO 

 

Os métodos alternativos de resolução de conflitos surgem no contexto 

contemporâneo do Poder Judiciário brasileiro com a necessidade de pacificação 

social. Hoje, a lei incorpora princípios desta nova cultura oferecendo aos cidadãos a 

flexibilização procedimental (CABRAL, 2010) ao lado do acesso à justiça, enquanto 

direito fundamental consagrado no art. 5º, inc. XXXV da CF/88. A cultura de 

pacificação social encampada pelo CNJ em conjunto com as políticas judiciárias dos 

Tribunais dos Estados teve início em 2010, com a Resolução n. 125 do CNJ. Tal 

medida do CNJ significou um pequeno passo para a implantação de uma política 

pública nacional de tratamento de conflitos e veio pavimentar o caminho para a 

implantação do Fórum Multiportas ou Múltiplas Portas no Brasil, com base na 

política pública norte-americana (Multi-door Courthouse) segundo a qual a demanda 
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é encaminhada ao procedimento mais adequado diante de suas peculiaridades 

(OLIVEIRA; SPENGLER, 2013).  

Embora os Estados Unidos contem com sistema judiciário bastante diverso 

do brasileiro, a abertura de nossas “portas” sofreu grande inspiração na experiência 

daquele país, sobretudo porque o sistema mostrou resultados positivos em sua 

implantação, efetivamente descongestionando o Poder Judiciário norte-americano 

e democratizando o acesso à justiça. A política pública do CNJ foi, pois, um marco 

no início de uma mudança de cultura, com a adoção de mecanismos que objetivam 

a busca do entendimento, cidadania, fraternidade e a pacificação social.  

Em 2015, o Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) vem com a 

ideia de simplificação do procedimento e a busca do processo judicial como 

mecanismo de salvaguarda do direito material. O artigo 3º desse novo diploma legal, 

em sequência à cultura da pacificação social e do fórum multiportas encampados 

pelo CNJ, amplia os métodos de resolução de conflitos, não circunscritos apenas ao 

âmbito do Poder Judiciário. Há de se considerar que a lei ampliou o espectro de 

alternativas para a solução consensual de conflitos. A ideia é que o Estado promova 

sempre que possível a solução consensual dos conflitos (§ 2º do art. 3º), sendo 

permitida a arbitragem na forma da lei (§1º do art. 3º) e elencando os métodos de 

solução consensual a serem estimulados por juízes, advogados, defensores públicos 

e membros do ministério Público (§3º do art. 3º). Assim, dentre outros métodos de 

solução consensual de conflitos, cuja lei não indicou expressamente, ganharam 

destaque aqueles mencionados, tais como a conciliação e a mediação.  

Na mesma seara, o CPC/2015, em seu Capítulo III (art. 149 e seguintes), 

considera os mediadores e os conciliadores judiciais como auxiliares da justiça e 

logo adiante na Seção V, que trata dos Conciliadores e dos Mediadores Judiciais (art. 

165 e seguintes), corrobora a Resolução 125/CNJ na medida em que determina que 

os Tribunais criem os centros judiciários de solução consensual de conflitos, cuja 

composição será definida pelo respectivo tribunal, entretanto com a observância das 

normas do CNJ. Adiante, a lei processual destaca as diferentes peculiaridades da 

atuação do conciliador e do mediador (§§ 2º e 3º do art. 165).  

Também no ano de 2015 é editada a Lei de Mediação (Lei n. 13.140/2015), que 

passa a regulamentar a mediação de conflitos. A lei em questão vem detalhar a 
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mediação judicial e extrajudicial (privada). No artigo 2º a lei traz os princípios 

orientadores da mediação e no artigo 3º, estipula que o objeto da mediação poderá 

versar sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam 

transação. Para a Lei n. 13.140/2015, a mediação é atividade técnica, exercida por 

terceiro imparcial sem poder decisório, que é escolhido ou aceito pelas partes ou 

designado pelo Tribunal (artigos 1º, 2º e 3º). 

A proposta da conciliação e da mediação de conflitos nada mais é do que a 

intervenção pacífica de um terceiro imparcial e ausente de poder, que através de 

técnicas de comunicação e do comprometimento com o protocolo, com o processo 

de mediação e os princípios fundamentais que regem a atuação dos conciliadores e 

dos mediadores, colabore na busca de uma nova realidade de entendimento, com a 

autodeterminação das partes e com o acordo de mútuos compromissos 

(TORREMORELL, 2008). O mediador e o conciliador são guiados em toda a estrutura 

do processo pelos princípios da imparcialidade, da isonomia entre as partes, da 

oralidade, da informalidade, da autonomia da vontade das partes, busca do 

consenso, confidencialidade e boa-fé. Esses princípios garantem um protocolo 

flexível e adaptável ao tratamento dos conflitos apresentados, sobretudo garantindo 

o necessário comprometimento ao processo e a suas etapas de execução.  

Nos dias de hoje, em vários países e recentemente no Brasil, a mediação de 

conflitos tomou contornos profissionais, com vistas a aperfeiçoar e incorporar um 

sistema que vem evoluindo tecnicamente no mundo. A profissionalização da 

mediação vem ocorrendo porque os países que passaram a treinar e capacitar 

mediadores a atuarem no contexto do Poder Judiciário, a exemplo dos Estados 

Unidos a partir da década de 1990 e do Brasil a partir de 2010, passaram a colher 

consideráveis resultados na diminuição de demandas judiciais. No Brasil, a Lei de 

Mediação (Lei n. 13.140/2015) dispõe que a mediação é atividade técnica, exercida 

por terceiro imparcial sem poder decisório, que é escolhido ou aceito pelas partes ou 

designado pelo Tribunal (artigos 1º, 2º e 3º).  

Em que pese origem milenar, multicultural e intuitiva da mediação, seu 

procedimento no contexto profissional-corporativo e em demandas judiciais na 

complexidade dos dias atuais, com toda a certeza, conta com grande espectro e largo 

aprofundamento de questões. No ambiente profissional o mediador deverá, por 
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disposição legal, ser capacitado tecnicamente, além de ter experiência contínua e ser 

atuante na área. Além disso, e sobrepondo-se à capacitação técnica e experiência 

constante, o mediador profissional deverá ser imparcial e integrado aos demais 

princípios da mediação, presentes no artigo 2º da Lei de Mediação. A mediação 

exercida de forma profissional é, pois, atividade complexa, que requer 

conhecimentos outros, que vão muito além da mera intuição negocial.  

A atividade de mediador hoje no Brasil é regulada em lei. Significa que a lei 

organizou e sistematizou uma atividade pouco conhecida, ainda pouco reconhecida, 

tanto pela cultura brasileira, quanto pelo ambiente corporativo e judicial. Esse 

processo de sistematização teve início em 2010, com a Resolução n. 125/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e logo após com a Lei de Mediação (2015) e o 

Novo Código de Processo Civil (2015), privilegiando os métodos alternativos de 

resolução de disputas, dentre eles a mediação. Foram criados, no Poder Judiciário, 

os NUPEMECs (Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos) e os CEJUSCs (Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania), 

para organização e realização das sessões e audiências de conciliação e mediação. 

Os mediadores, judiciais ou privados, passaram a ter suas atividades reguladas em 

lei, portanto são submetidos inclusive aos impedimentos de sua atuação nas 

mesmas hipóteses que o julgador de um processo judicial. Neste contexto, importa 

referir o disposto nos artigos 5º e 6º da Lei de Mediação, uma vez que são aplicáveis 

ao mediador (judicial ou extrajudicial) as mesmas hipóteses legais de impedimento 

e suspeição do juiz (arts. 144 e 145 do Novo Código de Processo Civil).  

Poderá funcionar como mediador extrajudicial (privado), portanto fora do 

contexto do Poder Judiciário, qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das 

partes e seja capacitada para fazer mediação (artigo 9º da Lei de Mediação), além de 

ser imparcial e respeitar os demais princípios e procedimento da mediação (artigo 2º 

e outros da Lei de Mediação). A lei não detalha a “capacitação” do mediador 

extrajudicial. Apenas refere que deverá ser capacitado para fazer a mediação. É 

possível subtender-se que o mediador privado deve, então, ser qualificado 

tecnicamente, a despeito de submeter-se a qualquer requisito prático ou 

comprobatório de sua capacitação. Certo é que muitos mediadores privados são 
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capacitados por setores específicos e muitos compõem câmaras privadas, com 

profissionais mediando no setor econômico, internacional ou institucional. 

Por seu turno, poderá atuar como mediador judicial, pessoa capaz, graduada 

há pelo menos dois anos em ensino superior, capacitada em escola ou instituição de 

ensino de formação de mediadores reconhecida pela Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) ou pelos tribunais, observados os 

requisitos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Ministério da Justiça, além de 

ser imparcial e respeitar os demais princípios e procedimento da mediação (artigo 

11 e outros da Lei de Mediação). Convém esclarecer que o mediador judicial poderá 

atuar também de forma privada, autonomamente ou compondo quadro de câmara 

privada de mediação e conciliação.  

Vê-se que o espectro profissional do mediador judicial é consideravelmente 

maior que o do mediador extrajudicial. Parece que a exigência primeira quanto à 

graduação em ensino superior em qualquer área do conhecimento (direito, medicina, 

engenharia, educação, psicologia, etc.) bem demonstra preocupação do legislador 

em que o mediador seja balizado por uma experiência profissional mínima em uma 

área do conhecimento. O mediador judicial precisa, além disso, obter formação 

teórica em escola reconhecida pela ENFAM, pelos tribunais dos Estados e mediante 

os requisitos do CNJ e do Ministério da Justiça. Após, o mediador judicial precisa 

cumprir um largo processo de capacitação prática, atuando em conjunto e 

supervisionado por mediadores judiciais e instrutores de mediação. Terminada a 

capacitação teórica e prática básica, o mediador é credenciado junto ao Tribunal do 

Estado em que atuará como mediador e seu credenciamento estará disponível em 

lista do CNJ. O sistema de certificação do mediador judicial ainda prevê 

recertificações frequentes, com supervisão de instrutores. Para capacitar-se como 

mediador familiar ou empresarial o mediador deverá, ainda, submeter-se a cursos 

teóricos e práticos específicos nessas áreas, além de já ser credenciado e atuante 

como mediador judicial (mediação básica). Ou seja, o mediador de família e o 

mediador empresarial somente poderão atuar em mediações judiciais nessas áreas 

se forem credenciados em mediação básica e se cumprirem os cursos de 

capacitação nessas áreas específicas, certificando-se nelas também.  
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A capacitação técnica do mediador judicial, não obstante este poder atuar de 

forma extrajudicial (privada), é detalhada e aprofundada. Os mediadores judiciais são 

realmente atuantes na prática judiciária. São legítimos mediadores, uma vez que a 

sua atuação semanal, senão diária, no contexto judicial, garante experiência prática 

e traquejo diante de conflitos complexos e demandas muitas vezes emaranhadas em 

processos judiciais de décadas. Inegavelmente, os mediadores atuantes no Poder 

Judiciário, que contem com certificação do Tribunal de Justiça do seu Estado e que 

constem da lista credenciada do CNJ, são mediadores capazes de agregar 

conhecimento técnico e experiência necessária para mediações simples ou 

complexas. E estes profissionais mediadores sabem, na prática, como proceder 

quando estiverem diante de uma situação de impedimento ou suspeição em 

processo de mediação judicial ou privada, garantindo a idoneidade do protocolo, a 

credibilidade e a validade do procedimento, certamente respeitando a confiança das 

partes ao indicar outro profissional mediador.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mediação ocupa novos e complexos contornos nos dias atuais. Ela entra 

forte no Brasil do século XXI, constando de leis e recomendações de sua utilização 

nas mais diversas áreas, tais como no direito de família, no direito empresarial, no 

direito notarial e de propriedade intelectual/industrial, no direito do consumidor, 

dentre outros.  

Relacionar esta valiosa prática intuitiva milenar com a complexidade das 

necessidades da mediação no contexto contemporâneo, encontra seu fundamental 

ponto de ligação na imparcialidade, no “estar no meio”, no “distar igualmente”, como 

requisito de atuação do mediador. A capacitação e profissionalização dos 

mediadores é complexa, exigindo conhecimento técnico específico e aprofundado, 

além da prática constante desses profissionais à mesa de mediação (ou no contexto 

virtual), como efetivamente ocorre na mediação judicial, sob pena de subverter-se 

uma ferramenta importante de resolução alternativa de disputas em mais um 

instituto que não se viabiliza no Brasil. Para tanto, faz-se fundamental que cada um 
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encontre seu papel de atuação nesse novo contexto: mediadores, advogados, juízes, 

administradores e partes. Cada qual alinhado com suas atribuições e competências. 

O STF, enquanto Corte Superior de nosso país, a declarar o direito 

constitucional, encontra na universalidade e na igualdade de acesso à justiça a 

consagração de sua existência e competência. Ao buscar adaptar-se e integrar-se 

aos novos tempos, em consonância com a Agenda 2030 da ONU e a Política de 

Múltiplas Portas engendrada pelo CNJ, a mais alta Corte parece estar procurando 

efetivamente vir de encontro aos problemas através da conciliação e da mediação, 

ainda que não seja, por certo, sua atribuição constitucional. Por outro lado, a política 

pública do Poder Judiciário, em movimento de pacificação social, ainda está em 

desenvolvimento e necessita tempo para sua efetiva consolidação.  

A flexibilização procedimental, ao abrir um leque de alternativas ao acesso à 

justiça consagrado como direito fundamental, envolve política judiciária de 

implantação do fórum multi-portas, com requisitos, protocolos de treinamento de 

conciliadores e mediadores bem delimitados em lei, para que esses métodos 

alternativos de resolução de disputas tenham efetividade através de contornos 

profissionais de capacitação técnica e experiência ativa.  
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RESUMO 
 
Os sistemas processuais clássicos serão abordados no presente trabalho, anotando 
as suas principais características, tais como, a gestão da prova e a imparcialidade 
do órgão julgador. Em seguida, serão averiguados quais os modelos adotados nos 
sistemas processuais brasileiros. Por fim, serão colacionados casos do Tribunal 
Europeu de Direitos Humanos, o qual consagra a imparcialidade objetiva e subjetiva 
do magistrado, consoante um sistema acusatório.  
Palavras-chave: Sistemas processuais. Código Processuais Brasileiros. 
Imparcialidade. Tribunal Europeu de Direitos Humanos. 
 
ABSTRACT 
 
The classical procedural systems will be addressed in this work, noting their main 
characteristics, such as the management of evidence and the impartiality. Then, it 
will be investigated which models are adopted in Brazilian procedural systems. 
Finally, cases of the European Court of Human Rights will be collated, which 
enshrines the objective and subjective impartiality of the magistrate, according to an 
accusatory system. 
Keywords: Procedural systems. Brazilian Procedural Code. Impartiality. European 
Court of Human Rights. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O direito a ser julgado por um órgão imparcial é reconhecido no 

processualismo brasileiro e europeu. Conquanto seja almejada a imparcialidade do 
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magistrado, ela depende do modelo processual adotado, pois é complexa a relação 

entre as partes e o magistrado na busca de uma decisão justa, segundo o devido 

processo legal. 

Os modelos processuais clássicos, a saber, o inquisitório e o acusatório, 

apresentam características diferenciais. O primeiro consagra o poder probatório nas 

mãos do juiz, já o segundo privilegia a posição das partes no processo. Diante da 

ambivalência desses sistemas, questiona-se quais sistemas foram adotados pelos 

diplomas processuais brasileiros, bem como se os códigos processuais estão de 

acordo com o estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. 

Tendo em vista as normas dispostas nos diplomas processuais, afere-se que 

o Código de Processo Civil brasileiro de 2015 adotou o princípio da cooperação. Por 

sua vez, o Código de Processo Penal, após as reformas, diz ser seu sistema 

acusatório, porém concede poderes instrutórios ao juiz, tornando-se, de fato, um 

sistema inquisitório.  

Ainda, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, visando um processo 

democrático, estabeleceu critérios objetivos e subjetivos para verificar a 

imparcialidade judicial. Assim, não importa apenas ser imparcial, mas também 

aparentar o ser (objetivamente). 

Perante o direito a ser julgado por um órgão imparcial, busca-se trazer à tona 

os principais sistemas processuais. Para tanto, primeiramente serão analisados os 

modelos inquisitorial e acusatório. Em seguida, serão traçadas considerações sobre 

os modelos adotados pelo Código Processual Civil e Código Processual Penal. 

Finalmente, serão vistas as decisões do Tribunal de Estrasburgo sobre os critérios 

objetivos e subjetivos de imparcialidade. 

 

2 SISTEMA INQUISITÓRIO  

 

No sistema inquisitório, as funções de acusar, defender e julgar concentram-

se em uma única pessoa (BADARÓ, 2020, p. 106), assumindo o juiz um papel ativo e 

agindo de ofício. Nesse diapasão, há um incremento dos poderes do juiz, 

especialmente os instrutórios (BARREIROS, 2013, p. 133). 
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Em contrapartida, as partes assumem um papel secundário, no qual passam 

a ser vistas “como fontes de informação não lhes sendo lícito, em regra, escusar-se 

de cooperar com a justiça, ainda que em prejuízo de seus próprios interesses” 

(BARREIROS, 2013, p.152). Nesse contexto, “o réu não é parte, mas um objeto do 

processo” (BADARÓ, 2020, p. 106), o qual almeja a busca da verdade, especialmente 

por meio da confissão. 

Ademais, no sistema inquisitório, não existe contraditório pleno, tampouco 

igualdade de armas e oportunidades (LOPES JR, 2020, p. 47). O juiz pode atuar de 

ofício e o segredo é a regra em um processo escrito (LOPES JR, 2020, p. 47). Nas 

palavras de Teresa Armenta Deu, no processo penal inquisitório, “o objetivo, em 

última análise, é garantir a persecução dos delitos ainda que a custo de sacrificar, 

nessa configuração, a imparcialidade” (DEU, 2021, p. 22). 

 

3 SISTEMA ACUSATÓRIO 

 

Em um sistema acusatório, as principais características são a separação entre 

as funções de acusar, julgar e defender, assim como o pertencimento da iniciativa 

probatória às partes (BADARÓ, 2020, p. 107). Portanto, o sistema acusatório é 

marcado pela exigência de uma configuração tripartida do processo com um tribunal 

cujo objetivo é garantir a imparcialidade ainda que a persecução esteja ameaçada 

ou sujeita à variação por efeito da discricionariedade (DEU, 2012, p. 22). 

Ademais, o tratamento igualitário das partes, o contraditório, a publicidade e a 

presunção de inocência são regras a serem respeitadas no sistema acusatório 

(LOPES JR, 2020, p. 47). No mesmo sentido, é a lição de Teresa Armenta Deu, dizendo 

que a prova, em um sistema acusatório, somente pode “ter lugar em juízo oral, com 

publicidade, contraditório e presença de um juiz que não participa da iniciativa 

probatória” (DEU, 2012, p. 89). Dessa forma, o elemento colhido em uma investigação 

preliminar “sólo adquiere carácter de prueba si incorpora al juicio y se practica en 

aquél a través del correspondiente medio de prueba” (DEU, 2012, p. 89). 

Vistos os dois principais modelos processuais, passamos a analisar os 

diplomas brasileiros, a fim de verificar quais sistemas foram adotados no Brasil. 
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4 SISTEMA ADOTADO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

 

Primeiramente, afere-se o rechaço ao sistema inquisitório, tendo em vista que 

a Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 (CRFB/1988) consagrou o 

devido processo legal, o qual engloba as garantias do contraditório, da publicidade, 

do juízo natural, dentre outras. Assim, percebe-se que “o Direito Constitucional 

influencia por demais o processo, ao passo que também o processo influencia o 

regramento constitucional” (MARTINS, 2020, p. 843). Dessa forma, pode-se dizer que 

o processualista deve analisar a sua ciência à luz do regramento “constitucional 

explícito e implícito. Estudar o processo olvidando-se da base constitucional sobre 

o qual ele se fundamenta é o mesmo que edificar sem se preocupar com as 

estruturas” (MARTINS, 2020, p. 843).  

Considerando a exegese constitucional, há um direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva, mormente em virtude dos dispositivos 

que estabelecem o devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB/1988), a inafastabilidade 

de jurisdição (art. 5º, XXXV, CRFB/1988) e o direito à duração razoável do processo 

(art. 5º, LXXVIII, CRFB/1988) (MITIDIERO, 2012, 558).  Logo, “um procedimento que 

não proteja adequadamente um direito ou a inexistência de um procedimento que 

tutele adequadamente a situação concreta é inconstitucional” (MITIDIERO, 2012, 

560).   

No sentido de democratizar o processo e fazer incidir os mandamentos 

processuais constitucionais, “o jurisdicionado deve poder participar na formação da 

decisão judicial” (BARREIROS, 2013, p. 233) e tal participação não se verifica quando, 

em um modelo adversarial, o órgão julgador se alija. Em outras palavras,  

 

O modelo adversarial, conquanto traduza uma primazia da parte na condução 

material e formal do processo, desconsidera valores outros também 

consagrados pela Constituição de 1988, a exemplo da redução de desigualdades 

sociais (que se deve concretizar inclusive no bojo do processo judicial) e a 

necessidade de concretização de direitos fundamentais (em especial os que 

superam a esfera puramente individual). Sua conformação mais afeita ao Estado 

liberal (embora por ele não criada, registre-se), não se adapta aos princípios 
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fundamentais propugnados pelo Estado Constitucional brasileiro que não se 

coaduna com uma postura passiva e neutra do magistrado, sem preocupação 

com a prolatação de uma decisão materialmente justa (BARREIROS, 2013, p. 

236). 

 

Outrossim, no contexto de um processo civil democrático, o juiz deve ser 

colocado como um sujeito no debate isonômico, de modo a participar com as partes 

na formação do ato jurisdicional decisório. Aliás, a participação de todos no ato 

decisório também configura um exercício de cidadania (BARREIROS, 2013, p. 236).   

É sabido que o devido processo legal consagrado pelo texto constitucional 

não pode ser analisado em apartado do princípio democrático (BARREIROS, 2013, p. 

246). Dessarte, nenhum processo será devido “sem que a ele se integre o 

componente da participação sem que, enfim, represente um espaço democrático do 

poder ou da autonomia da vontade [...]” (BARREIROS, 2013, p. 259). Além disso, sob 

o viés do devido processo legal, o sistema da cooperação processual pressupõe 

“padrões de lealdade e ética, assegurando às partes que exerçam as suas garantias 

ao contraditório, à ampla defesa, à produção de provas, à informação, de modo 

qualificado” (BARREIROS, 2013, p. 261). 

No sistema processual colaborativo, o qual acreditamos ter sido acolhido pelo 

Código de Processo Civil de 2015, o juiz deve ser imparcial. Isso significa que o 

magistrado “não deve se limitar a ocupar uma posição de terceiro e de equidistância 

em relação às partes: ele deve também orientar o próprio comportamento com o fim 

de apuração da verdade com base nas provas” (TARUFFO, 2016, p. 144). Nas 

palavras de Taruffo: 

 

a previsão constitucional que se refere à imparcialidade do juiz (no mesmo 

contexto em que se fala de justo processo) adquire significado muito menos 

óbvio do que pode parecer prima facie. Se, como se disse há pouco, o processo 

justo é estruturalmente e funcionalmente orientado à obtenção de decisões 

justas – e se a apuração da verdade dos fatos é uma condição necessária da 

justiça da decisão – então a imparcialidade do juiz qualifica-se também como 

condição para obtenção de um juízo verdadeiro sobre os fatos, e, portanto, como 

um atributo necessário da correção do processo. Mais precisamente: representa 
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a apuração dos fatos com base nas provas, feita de maneira imparcial, condição 

necessária da justiça da decisão. (TARUFFO, 2016, p. 144). 

 

Em suma, “para ser imparcial não se espera que o juiz seja passivo e neutro 

no processo: ser imparcial não significa não se posicionar (ou seja, permanecer 

neutro)” (TARUFFO, 2016, p. 146), porquanto é possível “configurar-se uma postura 

ativa do juiz, que se traduza em uma busca objetiva e imparcial da verdade dos fatos” 

(TARUFFO, 2016, p. 146). Nesse sentido, a verdade deve ser tratada como um 

conceito correlacional, isto é, “como uma qualidade do enunciado que diz algo a 

respeito de um fato em virtude do acervo probatório produzido” (GAJARDONI, 2015, 

p. 238). 

Logo, o diploma processual civil brasileiro admitiu um modelo processual 

regido pelo princípio da cooperação, rechaçando tanto o modelo inquisitório, quanto 

o adversarial puro. Nesse ínterim, a busca da verdade, a qual pressupõe um juiz 

imparcial, deve se orientar por meios cooperativos a fim de se obter uma decisão 

justa, efetiva e em um prazo razoável. 

 

5 SISTEMA ADOTADO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

 

De acordo com o artigo 3º-A do diploma adjetivo penal brasileiro, “o processo 

penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e 

a substituição da atuação probatória do órgão de acusação” (BRASIL, Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941). Tal disposição está em consonância com a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mas ainda há resistência na 

aplicação fática do sistema acusatório, mormente, quando se depara com o artigo 

156 do Código de Processo Penal. Isso porque há previsão expressa da iniciativa 

probatória do juiz no diploma processual, e a atividade probatória do juiz interfere 

nas garantias da paridade de armas e, consequentemente, no devido processo legal. 

Assim, afere-se que o “sistema processual penal brasileiro é, em face do princípio 

unificador, inquisitório, porque regido pelo princípio inquisitivo, já que a gestão da 

prova está, primordialmente, nas mãos do juiz [...] (COUTINHO In: CANOTILHO; 

MENDES; SARLET.; STRECK(coords), 2013).  
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Concernentemente à produção da prova, segundo o sistema acusatório, é 

essencial afastar o magistrado da atividade probatória, mantendo-se uma 

equidistância em relação às partes como condição de julgamento, a fim de 

resguardar a imparcialidade do juiz (BARILLI, 2018, p. 685). Todavia, essa 

equidistância do magistrado nem sempre está presente no cotidiano forense 

brasileiro, motivo pelo qual os juízes, por vezes, são catalogados como parciais, sob 

um modelo inquisitório. 

No que tange ao viés democrático do processo penal, a oralidade é um 

instrumento indispensável. Nesse sentido, leciona-se ser imprescindível uma 

audiência com base na oralidade, na qual há diversos elementos, nem todos aptos a 

serem reduzidos à escrita, que interferem na convicção do juiz. Ademais, é 

indispensável que a oralidade seja exercida em audiência una, mormente porque “a 

concentração de atos permite que a prova mantenha de forma mais efetiva sua 

virtualidade probatória, já que estará sendo produzida e valorada na mesma 

oportunidade” (BARILLI, 2018, p.689). 

Em contraposição ao sistema acusatório, Schünemann assevera que o juiz 

pode ser manipulado processualmente, por meio dos efeitos de perseverança e 

aliança. Segundo o processualista alemão, por meio de pesquisas empíricas, restou 

constatado que  

 

os juízes na audiência de instrução e julgamento simplesmente confiam em que 

o promotor já examinara os resultados da investigação preliminar e os 

considerara suficientes para a provar a culpa do acusado (SCHÜNEMANN, 2013, 

p. 213).  

 

Logo, surge o efeito da aliança entre o magistrado e o Ministério Público, pois 

o primeiro confia que o segundo já fez uma análise consistente sobre o oferecimento 

da denúncia, a qual, portanto, deve ser recebida e julgada, provavelmente, procedente 

no seu pleito acusatório.  

Por sua vez, o efeito perseverança é sentido quando o magistrado, já 

contaminado pelas decisões proferidas na investigação preliminar e convencido de 

que há o cometimento de crime, tem sua atenção vinculada aos fatos incriminadores, 
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os quais confirmam a hipótese inicial, em razão da teoria da dissonância cognitiva 

(SCHÜNEMANN, 2013, 205-221).  

Ademais, no mesmo sentido do efeito perseverança e aliança, nota-se que os 

juízes “decidem a demanda com oferecimento da denúncia. O processo, assim, 

passa a ter ares inquisitoriais; o magistrado, por sua vez, passa a ‘perseguir a 

colheita da prova’ de forma que toda decisão é tomada tendo em vista a condenação 

do acusado” (FAYET; POLL, 2018, p. 654), violando, assim, a garantia de 

imparcialidade e do julgamento justo. Nesse contexto, deve ser ressaltada a 

importância da imparcialidade no processo e apoiado o entendimento de que ela 

deve ser compreendida,  

 

como uma restrição aos poderes instrutórios do magistrado, mantendo-se este 

afastado da prática de atividades de investigação ou instrução processual, na 

medida em que tal tarefa incumbe somente as partes (acusador público e 

acusado), sob pena de configurar-se um processo penal inquisitório (FAYET; 

POLL, 2018, p. 650). 

 

 

Finalmente, apesar de o Código de Processo Penal, a partir da Reforma de 

2019, se determinar de acusatório, ainda há um caminho a ser percorrido a fim de 

que se chegue ao sistema acusatório na prática. O desafio maior diz respeito à 

colheita da prova e à manutenção da imparcialidade do magistrado.  

No que tange à imparcialidade, as Cortes Internacionais têm se manifestado e 

interpretado extensivamente essa garantia. Vejamos o entendimento da Tribunal 

Europeu de Direitos Humanos. 

 

6 A IMPARCIALIDADE SEGUNDO O TRIBUNAL EUROPEU DE DIREITOS HUMANOS 

 

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos possui jurisprudência farta no âmbito 

da imparcialidade, mas vamos nos restringir a dois casos. Vejamo-los. 

Primeiramente, no caso Piersack vs. Bélgica, analisando o fato sobre a 

“imparcialidade de um tribunal coletivo, presidido por quem tinha desempenhado 

antes funções de Ministério Público” (VALE, 2019, p. 67-93), o Tribunal de 
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Estrasburgo reconheceu a parcialidade do Tribunal e ressaltou a diferenciação entre 

o aspecto subjetivo e objetivo da imparcialidade.  

O aspecto subjetivo da imparcialidade diz respeito à “convicção pessoal de 

um determinado juiz” (SOUZA, 2017, p. 59-88). É dizer, “la aproximación subjetiva a 

la imparcialidad se centraría en la conducta del juez en el caso concreto, con el fin de 

determinar se tiene un prejuicio real, averiguar sus convicciones personales, y 

analizar su actitud personal frente al asunto” (WINTER, 2018, p. 512).  

O aspecto objetivo da imparcialidade relaciona-se a “um Juiz concreto que 

possa oferecer garantias suficientes para excluir qualquer dúvida a esse respeito” 

(SOUZA, 2017, p. 59-88), isto é, um juiz concreto que, por razões de sua função, de 

sua situação ou de suas relações ou interesses com as partes ou o objeto do 

processo, não gere dúvidas objetivas a respeito de sua imparcialidade (WINTER, 

2018, p. 512) . Acerca da imparcialidade no seu aspecto objetivo, vale ressaltar que  

 

la propia estructura del proceso es la garantía básica de la imparcialidad. Su 

configuración legal ha de posibilitar que la imparcialidad sea efectiva, que no 

permita que una de las partes se vea favorecida frente a la otra, que el debate sea 

justo (WINTER, 2018, p. 512). 

 

No caso de Otegi Mondragon e outros vs. Espanha, julgado em 2018, O 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos reprisou os argumentos do caso Piersack, 

afirmando que  

 

Para evaluar la imparcialidad, este Tribunal ha distinguido entre su aspecto 

subjetivo (por ejemplo, intentando evaluar las convicciones personales con los 

intereses de un juez concreto en un caso particular) y su aspecto objetivo, por 

ejemplo, resolviendo sobre si él o ella ofrecían garantías suficientes para excluir 

cualquier duda legitima al respecto (Kyprianou v. Chipre [GC], § 118; Piersack v. 

Bélgica, § 30; y Grieves v. Reino Unido [GC], § 69). Este Tribunal recuerda que no 

existe una clara distinción entre ambos aspectos en la medida en que el 

comportamiento de un juez puede no sólo suscitar dudas objetivas sobre su 

imparcialidad para el observador externo (aspecto objetivo), sino que también 

puede entrañar un cuestionamiento sobre las convicciones personales del 
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magistrado o magistrada (aspecto subjetivo) (Korzeniak v. Polonia, nº 56134/08, 

§ 49, de 10 de enero de 2017; y Kyprianou v. Chipre [GC], nº 73797/01, § 119, 

TEDH 2005-XIII) 

 

Enfim, observa-se que a Corte de Estrasburgo reconhece a imparcialidade 

dividindo-a em critérios objetivos e subjetivos, tendo em vista o caso concreto. 

Entretanto, ainda não há entendimento consolidado nessa Corte sobre a 

imparcialidade, ou não, do juiz quando ele decide questões da fase preliminar 

investigatória.  

Vale notar que, no Brasil, foi instituída a figura do Juiz das Garantias no 

processo penal, por meio da Reforma de 2019, mas tal critério de impedimento 

judicial (isto é, o juiz que proferiu decisões na fase investigatória é prevento e, 

portanto, impedido de proceder à fase instrutória) encontra-se suspenso em virtude 

da medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nº 6.298, 6.299 e 6.300. Assim, nota-se que é atual a questão 

sobre a imparcialidade e seus critérios, bem como sobre o acerto do sistema 

processual adotado pelos diplomas processuais brasileiros. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os processualistas contemporâneos estudam a existência de dois principais 

modelos processuais, a saber, o sistema acusatório e inquisitório. Nesse diapasão, 

deve ser ratificado que o Código de Processo Civil, em posição inovadora, adotou o 

princípio da cooperação processual. Já o Código de Processo Penal, após as 

reformas, diz ter adotado o sistema acusatório, mas ainda possui caráter inquisitório, 

tendo em vista o poder probatório do juiz.  

A fim de aferir a imparcialidade judicial nos sistemas processuais em vigor, o 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos definiu critérios objetivos e subjetivos. 

Dessarte, para ser considerado julgado por um magistrado imparcial, impende 

averiguar se o juiz não possui predisposições pessoais e é objetivamente imparcial 

no caso concreto. 
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Conquanto não se tenha chegado à conclusão sobre quais fatos 

objetivamente considerados podem interferir na imparcialidade judicial, esta ainda é 

almejada. Assim, por exemplo, estabelecer se o juiz que atua na fase investigatória 

torna-se impedido para julgar, em razão da quebra da imparcialidade e, por 

conseguinte, da violação do sistema acusatório, é uma questão atual, ante a 

instituição do Juiz das Garantias no processo penal brasileiro. 
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Thiago Dayan1 
 
RESUMO 
 
O presente artigo tem o condão de analisar a decisão do Recurso Extraordinário no 
855.649 RS que tratava sobre a incidência do imposto de renda sobre os depósitos 
bancários considerados como omissão de receita. Importante destacar o 
entendimento do relator, que provia o RE no intuito de declarar a 
inconstitucionalidade do art. 42 da lei no 9.430/96, e expor também a fundamentação 
dos votos divergentes que formaram maioria. Ponto fulcral a ser debatido seria a 
inversão do ônus da prova por parte do Fisco, deixando o contribuinte numa relação 
desproporcional. 
Palavras-Chave: Depósitos bancários. Omissão de receita. Ônus da prova. 
Tributação. Constitucionalidade. 
 
ABSTRACT 
 
This article has the power to analyze the decision of Extraordinaty Appel no 
855.649RS, which dealt with the incidence of income taxo n bank deposits considered 
as revenue omission. It is importante to highlight the understanding of the rapporteur, 
who provided the RE in the order to declare the unconstitutionality of art. 42 of law no 
9430/96, and also expose the grounds for the divergente votes that formed a 
majority. A importante point to be debated would be the reversal of the burden of 
proof by the tax authorities, leaving the taxpayer in a disproportionate relationship. 
Keywords: Bank deposits. Omission of revenue. Burden of proof. Taxation. 
Constitutionality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido a sistemática da repercussão 

geral (Tema 842), em que se discute a incidência do Imposto de Renda sobre os 

depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em 

face da previsão contida no art. 42 da Lei no 9.430/96. 

 Inicia-se a presente discussão com o contribuinte ajuizando Ação Anulatória 

de Auto de Infração e Embargos à Execução Fiscal em face da União, os quais foram 

processados em conjunto, em face da identidade dos objetos. 

Afirma o autor que foi autuado pela Receita Federal do Brasil em razão da 

ausência do recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente às 

movimentações financeiras. 

O contribuinte alega que a movimentação financeira que houve em sua conta 

corrente era oriunda de troca da cheques, atividade de fomento informal. E, não 

constitui rendimento pessoal, e sim dos seus clientes. 

A autuação fiscal foi com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996 (BRASIL, 1996), 

segundo o qual caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os 

valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a 

instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, 

regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a 

origem dos recursos utilizados nessas operações. 

Ademais, o contribuinte alega que a mera presunção não permite lançamento 

válido. Aduz também que o inciso III, do art. 146 da Constituição Federal determina 

que o fato gerador do Imposto de Renda deve ser previsto em lei complementar e não 

lei ordinária. 

Todavia, na sentença, o processo foi julgado improcedente, sob os 

fundamentos de que o contribuinte foi intimado para informar a origem dos 

depósitos, mas não houve apresentação de documentos e tampouco alteração do 

fato gerador do Imposto de Renda, nem a mudança da base de cálculo do tributo. 

Após decisão da sentença, o contribuinte interpôs Recurso de Apelação para 

o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que também negou provimento, pois 

entenderam que o do art. 42 da Lei no 9.430/60 oportunizou ao titular da conta em 
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que provasse, através de documentação hábil e idônea, a procedência dos valores 

lançados da sua receita obtida e rendimentos, mas não o fez. Entendeu também que 

o art. 42, da já citada lei, trata da forma de apuração do imposto de renda por 

arbitramento, não se referindo somente a hipótese de incidência tributária.2  

Na mesma decisão, o TJRS entendeu que os atos administrativos praticados 

pela administração tributária estão amparados pela legislação vigente e que o 

contribuinte teve a oportunidade de fazer prova ao contrário do alegado pelo Fisco, 

mas não juntou aos autos nenhum comprovante. Por isso, o lançamento tributário 

foi mantido. 

O autor interpôs Embargos de Declaração, postulando eventual quebra de 

sigilo bancário, tendo em vista não ter havido ordem judicial. Porém, os Embargos 

foram rejeitados. 

De posse de todas essas negativas e irresignado com essa situação, o 

contribuinte interpôs Recurso Extraordinário, alegando que houve violação aos 

artigos 5o, X e XII; 145, §1o; 146, III, “a”; 150, III, “a” e IV; e 153, III. Ao fim, alega que o 

Auto de Infração surgiu da presunção de que os valores depositados na conta 

corrente constituíam lucro ou acréscimo patrimonial. 

O presente Recurso Extraordinário teve como relator o Ministro Marco Aurélio, 

que entendeu ser incompatível com a Constituição Federal o descrito no art. 42 da 

Lei no 9.430/96. Alega em sua fundamentação que, tal incontroversa é 

eminentemente de direito, visto que a legislação impugnada fere a Constituição 

Federal, e consequentemente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

 A grande questão levantada pelo Ministro Marco Aurélio é sobre a 

legitimidade da inversão do ônus probatório. Destaca-se, em sua decisão que, o 

lançamento tributário é efetuado pela autoridade fiscal, que tem o dever de 

diligenciar para atestar o acontecimento do fato gerador e não o contribuinte que 

seria parte vulnerável dessa relação. 

                                                     
2 O Prof. Hugo de Brita Machado nos ensina que “a expressão hipótese de incidência designa com 
maior propriedade a descrição, contida na lei, da situação necessária e suficiente ao nascimento da 
obrigação tributária, enquanto fato gerador diz a ocorrência, no mundo dos fatos, daquilo que está 
descrito na lei. A hipótese é simples descrição, é simples previsão, enquanto o fato é concretização 
da hipótese, é o acontecimento do que fora previsto” (MACHADO, 1999, p. 102). 
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Entende-se também que, se o administrado tem o dever de pagar impostos, 

mais importante é o Fisco no dever de apurar os tributos de forma correta. Não pode 

o contribuinte ficar com o encargo de produzir prova negativa. 

Sobretudo, o Recurso Extraordinário foi provido pelo relator, Ministro Marco 

Aurélio, sob o fundamento principal de que é incompatível com a Constituição 

Federal o art. 42 da Lei no 9430/96, que autoriza o lançamento do crédito tributário 

tendo como base, exclusivamente, valores de depósito bancários cuja origem não 

comprovada. 

Noutra vertente, pensando diametralmente oposto, vem a decisão divergente 

do Ministro Alexandre de Moraes, entendendo que, sobre o fato gerador, a 

Constituição Federal no seu art. 146, III, “a” cumulado com o art. 153, III, não cria 

tributos, apenas autoriza a sua criação. O Código Tributário Nacional definiu o fato 

gerador do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza no seu art. 43. 

Destaca-se que o Código Tributário Nacional foi recepcionado como Lei 

Complementar pela Constituição Federal. Com isso, não teria razão o contribuinte em 

alegar que o art. 42 da Lei Ordinária no 9.430/96, teria usurpado a norma contida no 

art. 43 do CTN. 

Tal fundamentação utilizada pelo Ministro, apoia-se também no Decreto no 

9.580/2018 (BRASIL, 2018) que regula o Imposto de Renda. No citado decreto, as 

autoridades administrativas poderão lançar de ofício à cobrança do Imposto de 

Renda em razão dos depósitos bancários não comprovados, conforme art. 913. 

Nesse sentido, o art. 42 da Lei no 9430/96 não ampliou o fato gerador do 

tributo, apenas trouxe a possibilidade de autuar o contribuinte quando ele, 

obrigatoriamente notificado, não consiga comprovar seus rendimentos. 

Sobre tal fato, caso não seja obedecida a regra da tributação de rendas 

auferidas em face dos depósitos bancários não comprovados, o contribuinte poderia 

apenas fazer uma mera alegação dizendo que os depósitos pertencem a terceiros, 

sem necessariamente comprovar a veracidade de tais informações. 

E finaliza, com vasta argumentação, no sentido de que se deve atribuir o ônus 

da prova ao contribuinte omisso, pois o único dado que a autoridade fiscal dispõe 

são as movimentações bancárias. Destaca-se que, no caso em apreço, o contribuinte 

foi citado para comprovar a origem dos depósitos e quedou-se omisso. 
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Contudo, na decisão final do processo, o relator, Ministro Marco Aurélio foi 

acompanhado pelo Ministro Dias Tóffoli, sobretudo, o Ministro Alexandre de Moraes 

abriu divergência no sentido de ser constitucional o art. 42 da Lei no 9.430/96, 

seguido na divergência por todos os outros ministros. 

 

1 AVALIAÇÃO CRÍTICA 

 

O dever fundamental de pagar tributos constitui categoria jurídico-

constitucional própria, correlata a dos direitos fundamentais, concernente à 

mobilização do homem para o bem comum (NABAIS, 1998, p. 64). No mesmo sentido, 

Klaus Tipke, entende que o pagamento do tributo é condição necessária para 

cumprimento das atividades estatais, desempenhadas no interesse de todos os 

cidadãos, cabendo a autoridade fiscal, que atua como fiduciária de todos os 

contribuintes, garantir que a carga fiscal não seja objeto de evasão, isto é, que todos 

paguem tributos devidos (TIPKE; YAMASHITA, 2002, p. 15). 

O Estado necessita de recursos públicos, sendo o tributo uma importante 

forma de conciliar a liberdade, justiça, seguridade e progresso, razão pela qual não 

deveria ser considerado como uma espoliação ou como uma privação, mas como 

uma forma de garantir o bem comum. Ocorre que, desde 1530, quando surge o 

primeiro imposto a ser cobrado no território colonial brasileiro, pago diretamente à 

coroa brasileira, o contribuinte já se sente aviltado referente à cobrança. 

De lá para cá, só aumenta a queda de braço entre o contribuinte e o Fisco, de 

um lado, o contribuinte que tenta pagar o mínimo possível de tributos e, de outro lado, 

o Estado que, com seu apetite voraz, tenta tributar e cobrar de todas as maneiras os 

contribuintes. 

No presente caso, não é diferente, o Fisco cobra a tributação do Imposto de 

Renda sobre depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de 

rendimentos e o contribuinte alega que os depósitos citados se referem a valores de 

terceiros, auferidos em operações de fomento mercantil, ou seja, troca de cheques e 

empréstimos. 

Pois bem, estamos diante de uma decisão do STF, matéria constitucional, que 

teve repercussão geral e dentre os argumentos esposados pelo contribuinte, 
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analisou se a usurpação da norma contida do art. 42 da Lei no 9.430/96 em desfavor 

do artigo 43 do Código Tributário Nacional.  

No entanto, o art. 43 do CTN, retrata o aspecto material da regra matriz de 

incidência que é a disponibilidade de renda ou acréscimo patrimonial. Ocorre que, 

segundo o Prof. Paulo Caliendo, não constitui renda as situações jurídicas nas quais 

não existe acréscimo patrimonial, tais como as indenizações ou disponibilidades 

temporárias. No caso, trataremos sobre disponibilidade financeira, que é 

caracterizada como integração patrimonial não permanente de riqueza, ou seja, seria 

caracterizada como a integração patrimonial temporária de fato, em que não existem 

direitos a essa relação que tenham sido consolidados. A disponibilidade financeira 

se aproxima do regime contábil de caixa, ou seja, que apropria os ingressos no 

momento de sua realização, de tal modo que os valores transitam pelo caixa da 

empresa ou pessoa física, mas não provocam uma alteração no patrimônio desta 

(CALIENDO, 2020, p. 849). 

No caso em tela, o contribuinte alega que, as receitas creditadas em contas de 

depósito não é aumento patrimonial, são apenas valores que circularam pela conta 

corrente oriundo de trocas de cheques, em tese, os valores eram de terceiros. Por 

isso, se os valores não representam aumento patrimonial, não poderiam constituir 

fato gerador do Imposto de Renda e sofrer tributação. 

Ademais, o contribuinte alega que houve criação de novo caso de incidência 

do Imposto de Renda, conforme disciplina o art. 43, CTN, exigindo veiculação por 

meio de Lei Complementar, conforme dispõe o art. 146, III, “a”, CF. 

Outro ponto controverso é a quem cabe provar, o contribuinte provar a 

presunção de fatos alegados pelo Fisco, ou o Fisco, provar a presunção alegada em 

desfavor do contribuinte. No sistema constitucional brasileiro, inexiste, fundamento 

para a criação válida de ficções e presunções absolutas em matéria tributária 

(GONÇALVES, 1997, p. 158). Sobretudo, é considerado ser inaceitável recorrer a 

presunções absolutas e ficções para erigir hipótese de incidência tributária, conotar-

se o fato jurídico tributário ou a relação obrigacional dele decorrente (BARRETO, 

2001, p. 143). 

A produção de provas pela administração, não caracteriza mero ônus, 

entendido como encargo necessário para se atingir uma pretensão. Mais do que isso, 
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configura um verdadeiro dever. Tendo em vista o caráter vinculado do lançamento e 

do ato de aplicação de penalidade tributária, é dever da autoridade administrativa 

certificar-se da ocorrência ou não do fato jurídico desencadeador do liame 

obrigacional, o que só é possível mediante linguagem das provas. Nesse sentido, 

inclusive, é a determinação do art. 9o, caput, do Decreto no 70.235/72, que ordenam 

sejam a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade instruídos com 

os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova (TOMÉ, 2016, p. 364). 

Posto isso, caberia o Fisco, a importante missão de apurar os impostos de 

maneira regular, não ao administrado, que já tem o dever de pagar os impostos. 

Importante destacar que o lançamento é atribuição da autoridade fiscal, a qual deve 

atestar diligentemente a ocorrência do fato gerador. 

As desproporções nos atos da Administração Pública, para mais ou para 

menos, constituem violações antijurídicas, razão pela qual, nos casos em que o 

legislador dá espaço para a atuação discricionária, essa só será considerada legítima 

se buscar como finalidade principal promover o “bem de todos”, no que se insere, 

inclusive, a preservação da esfera jurídica do privado para que se mantenha o 

necessário equilíbrio entre o Estado e o cidadão, bem como dos cidadãos entre si 

(SCAPIN, 2020, p. 88). 

É equivocada a pretensão de extrair na norma de presunção em favor do Fisco, 

a autorizar o recolhimento do imposto de renda sobre meros créditos bancários, sem 

aprofundamento investigatório quanto a haver renda consumida ou outros 

elementos fáticos vinculados à movimentação dos recursos (PONTES, 2007, p. 96). 

A tributação não poderia acontecer de forma aleatória, apostando em 

presunções. O Fisco necessita buscar tais informações de forma diligente, com o 

objetivo único de chegar a uma base de cálculo real para o lançamento efetivo da 

cobrança tributária. 

No caso em tela, o contribuinte alegou que os depósitos são oriundos de 

fomento, troca de cheques e empréstimos, e, por si só, não configuraria aumento de 

patrimônio. A Fazenda Pública até poderia constituir o crédito tributário com base 

nos depósitos bancários, mas o contribuinte apresentou documentos suficientes 

para suscitar importante dúvida para que o ônus da prova de que tal não era a origem 
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dos depósitos, cabe ao Fisco diligenciar com o fito de se apossar dos documentos 

que forneça supedâneo legal para aplicação do artigo do ar. 42 da Lei nº 9430/06. 

Os depósitos bancários, embora possam refletir sinais exteriores de riqueza, 

não caracterizam, por si sós, rendimentos tributáveis. Para tanto, faz-se mister a 

demonstração do aumento patrimonial e do aumento da receita de modo inequívoco. 

Insustentabilidade do procedimento fiscal que se esteia em mera presunção, 

resultante da comparação entre soma dos depósitos bancários e o montante dos 

rendimentos declarados. Incomprovados os pressupostos do lançamento, posto que 

a prova pericial está a militar contra a pretensão exeqüenda, na medida em que 

informa os seus suportes fáticos, retirando-lhe a certeza de sua validade (FERRANTE, 

[s.d], p. 145). 

Todavia, conforme texto acima, emerge a noção de que os depósitos 

bancários de per si não podem servir de base à presunção legal relativa de omissão 

de rendimentos ou de receitas, havendo necessidade de prova evidente por parte do 

Fisco de auferimento de renda ou de consumo incompatíveis com os rendimentos 

(ou receitas) declaradas. 

Em suma, o depósito bancário é um mero indício de aquisição de 

disponibilidade de renda ou proventos de qualquer natureza e, como tal, jamais 

poderia ser considerado “renda” no conceito constitucional consoante delineado 

pelo CTN. Diante desta constatação, a lei jamais poderia presumir como base de 

cálculo do imposto de renda e da CSLL soma destes depósitos bancários como algo 

novo produzido ou como acréscimo de patrimônio. 

Ainda, o contribuinte alega que houve violação do art. 5a, X e XII da 

Constituição Federal. Todavia, já foi julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal 

que é legítimo o compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades 

policiais, para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados bancários e 

fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência 

Financeira (UIF), sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário.3 

A presente contenda constitucional, nesse caso, se resume a um confronto 

entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um 

                                                     
3 Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.aidConteudo=431123&ori=1>. 
Acesso em: 7 jul. 2021. 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.aidConteudo=431123&ori=1
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mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à 

luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo 

compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. De modo que, o art. 

6o da Lei Complementar no 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois 

realizaria a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade 

contributiva, bem como estabeleceria os requisitos objetivos e translado do dever de 

sigilo da esfera bancária para a fiscal. 

Superadas as discussões de alguns temas frente ao Recurso Extraordinário no 

855.649 Rio Grande do Sul, a intenção não é esgotar as matérias. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após a presente discussão referente aos fundamentos que levaram a decisão 

no RE 855.649 RS, necessário destacar que a maioria do Supremo Tribunal Federal 

decidiu sobre o tema e, qualquer pensamento contrário, por hora, fica no campo das 

teorias e discussões acadêmicas. 

A decisão foi bem fundamentada e tem força entre as partes e a todos os 

processos que tratam de matérias idênticas. A possibilidade de se tributar receitas 

oriundas de depósitos bancários não justificados, abre frente a mais autuações 

tributárias. 

Essa mesma discussão também se encerra, por hora, nos tribunais 

administrativos, principalmente no CARF, órgão responsável pelo julgamento em 

última instância de recursos administrativos que tratam de tributos federais. 

Por fim, a aceitação do tributo decorre, portanto, da vida em sociedade e da 

fixação de uma exação social destinada a financiar os serviços gerais da coletividade 

e das funções que esta assuma (MEHL, 1964, p. 312-313),  devendo ser considerado, 

outrossim, como um deve jurídico constitucional, independentemente da 

comutatividade entre o decréscimo patrimonial experimentado e o benefício 

concedido pelo poder público (ROCHA, 2011, p. 150-151). 
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 23. DO PRAZO DA VIGÊNCIA DAS PATENTES: UMA BREVE ANÁLISE DA ADI 

N° 5.529 

 

THE TERM OF VALIDITY OF RELATIVES: A BRIEF ANALYSIS OF ADI Nº 5.529 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110659-23  

 

Cristina Baum da Silva1 

RESUMO 
 
A premissa de mora do Instituto Nacional de Propriedade Industrial para deferir os 
prazos de concessão de patente, de fato, passa do razoável. Trata-se de um processo 
administrativo vagaroso e detalhista, que, por falta de investimento público, 
inventores e investidores veem-se prejudicados com o prazo que lhes resta para 
explorar de forma exclusiva a patente requerida. Na intenção de alterar esse prazo, a 
Procuradoria Geral da República questionou, via ADI, ao STF, a possibilidade de prazo 
indeterminado para a vigência das patentes que, acertadamente declarou 
inconstitucional tal pedido, com base no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96 e 
no inciso XXIX, do art. 5º da Constituição Federal. 
Palavras-chave: patente – ADI 5529 – propriedade industrial – INPI. 
 
ABSTRACT 
 
The default premise of the Brazilian Institute of Industrial Property to grant the terms 
for granting a patent, in fact, is beyond reasonable. It is a slow and detailed 
administrative process, which, due to lack of public investment, inventors and 
investors are hampered by the time they have left to exclusively explore the required 
patent. In order to change this period, the Justice Department questioned, via ADI, the 
Supreme Court, the possibility of an indefinite period for the validity of the patents, 
which rightly declared such request unconstitutional, based on the sole paragraph of 
art. 40 of Law 9,279/96 and in item XXIX, of art. 5 of the Federal Constitution. 
Keywords: patent – ADI 5529 – industrial property – USPTO. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529, ajuizada pela Procuradoria-

Geral questionou a possibilidade de prazo indeterminado para a vigência de patentes, 

                                                     
1  Advogada, mestranda em Direito pela PUCRS, na área de concentração em Fundamentos 
Constitucionais do Direito Publico e do Direito Privado, bolsista CAPES. 
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diante da demora de apreciação dos pedidos no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI), Autarquia Federal, atualmente vinculada à pasta da Economia. Por 

maioria (9x2), o Supremo Tribunal Federal deu procedência a Ação e declarou 

inconstitucional o parágrafo único do artigo 40, da Lei nº9.679/96, que dispõe sobre 

o prazo mínimo da vigência da patente de inovação e modelo de utilidade contado da 

sua concessão. 

A Ação tinha como enfoque estabelecer que a patente de invenção vigorasse 

pelo prazo de 20 anos e, o prazo de vigência não poderá ser inferior a 10 anos a contar 

da data de concessão. Isso significa que, caso exista demora na apreciação, é 

possível haver acréscimo da vigência para garantir no mínimo esse período de 10 

anos a partir da concessão. Tal proposta é questionada e questionável.  

O principal argumento lançado é de que o parágrafo único do artigo 40 da LPI 

deveria sofrer alteração acerca da extensão do prazo de vigência das patentes por 

conta do atraso no processamento administrativo de concessão pelo INPI, uma vez 

que provoca indefinição no prazo da titularidade. Esse prazo da patente deixaria de 

ser determinado, afetando supostos direitos de terceiros. Esta tese simplesmente 

desconsidera a necessidade de proteção temporária do inventor nos termos 

estabelecidos no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal que, garante um prazo 

mínimo de vigência da patente para compensar os prejuízos causados pelo estoque 

de pedidos de patentes pendentes de exame.     

De um lado da moeda, estão os que defendem a procedência da ADI 5.529, isto 

é, que é necessária uma mudança nas regras referente aos prazos de patentes no 

Brasil. Segundo este grupo, a proteção patentária atual fere a Constituição Federal, 

ao prorrogar a exclusividade de uma tecnologia a uma empresa por mais de 20 anos, 

possibilitando a criação de monopólios e limitando as opções do consumidor por 

décadas. Do outro lado afirmam que a proteção patentária deve ser prorrogada para 

que a empresa detentora da tecnologia possa explorar as suas utilizações e garantir 

que todo o investimento realizado em pesquisa e desenvolvimento seja recuperado.  

O presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) 

ressalta que, ao se incluir na LPI o parágrafo único do art. 40, os legisladores optariam 

por conectar a legislação ao acordo sobre aspectos de propriedade intelectual 

relacionados ao comércio (Trade Related Intelectual Property Rights Agreement-
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TRIPS), promulgado pelo decreto nº 1355/1994. A tese da ADI, portanto, estária na 

contramão com os compromissos assinados pelo Brasil em tratados internacionais, 

como passamos a ver.  

  

1 DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Em 1883, o Brasil foi um dos 11 (onze) primeiros países a ratificar a Convenção 

de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), conhecida como o primeiro 

tratado multilateral de vocação universal na matéria, advinda da Revolução Industrial, 

em que se criaram os três princípios basilares quanto à matéria, quais sejam, o 

princípio do tratamento nacional, o princípio da prioridade unionista e a 

independência de direitos. 

O Brasil teve diversos decretos leis[1] e leis extravagantes regulamentando a 

matéria das marcas, das patentes, segredo industrial e, concorrência desleal, até a 

criação do seu primeiro Código de Propriedade Industrial, em 1945, promulgado 

através do Decreto Lei 7.903 (BARBOSA, 2010).  

Em 1994, foi firmado o Acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights) durante o fim do Uruguay Round[2], pelos membros do 

GATT[3] (General Agreement on Tariffs and Trade), em que se definiu que todos os 

países signatários deveriam estabelecer um padrão mínimo de proteção à 

propriedade intelectual, aos direitos relativos à propriedade industrial bem como 

conferindo liberdade aos Estados para legislar internamente sobre os mesmos e 

abordar também sobre os direitos de autor e direitos conexos, topografias de 

circuitos integrados, proteção de segredos de negócio e controle da concorrência 

desleal (SIQUEIRA & ALVES, 2016). Ou seja, o acordo TRIPS criou um patamar mínimo 

de proteção e obrigações aos direitos de propriedade intelectual à países que 

possuem realidades e necessidades econômicas e sociais absolutamente distintas 

(RODRIGUES & POLIDO, 2007; POLÔNIO, 2006).  

 

 

  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt%2DBR&rs=pt%2DBR&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW-INSTANT&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=8E8BBE9F-E0A7-0000-A734-DD6B2A043579&wopisrc=https%3A%2F%2Fbrpucrs-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fcristina_baum_edu_pucrs_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F9044e3c2ea78490eaa04df7d4c2cff7d&wdhostclicktime=1618507207877&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&usid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&sftc=1&mtf=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt%2DBR&rs=pt%2DBR&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW-INSTANT&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=8E8BBE9F-E0A7-0000-A734-DD6B2A043579&wopisrc=https%3A%2F%2Fbrpucrs-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fcristina_baum_edu_pucrs_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F9044e3c2ea78490eaa04df7d4c2cff7d&wdhostclicktime=1618507207877&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&usid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&sftc=1&mtf=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt%2DBR&rs=pt%2DBR&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW-INSTANT&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=8E8BBE9F-E0A7-0000-A734-DD6B2A043579&wopisrc=https%3A%2F%2Fbrpucrs-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fcristina_baum_edu_pucrs_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F9044e3c2ea78490eaa04df7d4c2cff7d&wdhostclicktime=1618507207877&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&usid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&sftc=1&mtf=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn3
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2 A LEI BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OS REQUISITOS DE 

PATENTEABILIDADE  

 

O acordo TRIPS constituiu padrões mínimos de proteção para os requisitos da 

patenteabilidade, dispondo no art. 27.º, n.º 14: “Sem prejuízo do disposto nos 

parágrafos 2.º e 3.º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos 

os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo 

inventivo e seja passível de aplicação industrial” (grifo nosso). A LPI também expõe 

que uma invenção só pode ser patenteada quando cumprir com os requisitos de 

patenteabilidade, que são: a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial[4].  

A novidade é uma exigência fácil e isenta de dúvidas, pois ou há uma fonte 

anterior única na qual a invenção é completa e eficazmente descrita, ou não há essa 

fonte, e assim há a novidade patentearia. Não existem incertezas e complexidades 

neste ponto (BARBOSA, 2015). Pedro Paranaguá & Renata Reis (2009) apontam que 

“o fundamento desse requisito é o cumprimento da própria essência do sistema de 

patentes”, logo, se não houver revelação, caso já seja de conhecimento público, não 

há o que se falar em proteção do título por concessão de patentes. 

Nas palavras de Helena Aranda Barrozo, Marcia Teshima e Valerio de Oliveira 

Mazzuoli (2008) a atividade inventiva é “a faculdade ou a virtude de ter a ideia, criar, 

desenvolver”. A atividade inventiva, para o Instituto Fio Cruz[5], faz referência aos 

resultados da pesquisa do inventor, que não podem ser óbvios para um técnico 

especializado no assunto, ou seja, não podem ser resultantes de uma mera 

combinação de fatores já pertencentes ao estado da arte, sem que haja um efeito 

técnico novo e inesperado, nem uma simples substituição de meios ou materiais 

conhecidos por outros que tenham a mesma função.  

De acordo com o INPI, o modelo de utilidade ou utilidade industrial é a criação 

de algo resultante da capacidade intelectual do seu autor, referindo-se a um objeto 

de uso prático ou parte deste. Este objeto deve ser tridimensional (como 

instrumentos, utensílios e ferramentas), apresentar nova forma ou disposição, que 

envolva ato inventivo e resulte em melhoria funcional em seu uso ou fabricação, 

devendo, em todos os casos, ser aplicado na indústria e ser reproduzido 

industrialmente (BARBOSA, 2006). O art. 14 da LPI afirma que o modelo de utilidade 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt%2DBR&rs=pt%2DBR&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW-INSTANT&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=8E8BBE9F-E0A7-0000-A734-DD6B2A043579&wopisrc=https%3A%2F%2Fbrpucrs-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fcristina_baum_edu_pucrs_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F9044e3c2ea78490eaa04df7d4c2cff7d&wdhostclicktime=1618507207877&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&usid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&sftc=1&mtf=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn4
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt%2DBR&rs=pt%2DBR&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW-INSTANT&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=8E8BBE9F-E0A7-0000-A734-DD6B2A043579&wopisrc=https%3A%2F%2Fbrpucrs-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fcristina_baum_edu_pucrs_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F9044e3c2ea78490eaa04df7d4c2cff7d&wdhostclicktime=1618507207877&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&usid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&sftc=1&mtf=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn5
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é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de 

maneira comum ou vulgar do estado da técnica.  

A aplicação industrial envolve produtos e processos, ou seja, abrange todos 

os ramos da atividade econômica de fabricação de mercadorias, como exemplo: 

agricultura, a pesca, atividades artesanais, extração mineral e até mesmo a produção 

doméstica. (MACEDO & A. L. FIGUEIRA BARBOSA, 2000)  

O modelo de utilidade deve ser dotado de ato inventivo e consequentemente 

trazer uma melhoria funcional no uso ou na fabricação de um objeto. Portanto, além 

de haver a melhoria funcional, é necessária a presença de um contributo mínimo de 

inventividade, o ato inventivo. Deste modo, um novo objeto, mesmo que dotado de 

ato inventivo, não se torna patenteável caso não possua melhoria funcional. A 

melhoria funcional está ligada à utilização do objeto, seja de forma mais prática, 

cômoda e/ou eficiente em seu uso e/ou fabricação (BARBOSA, 2002; PARANAGUÁ & 

REIS 2009).  

Além destes requisitos pontuais, a LPI tem como escopo a função social, 

econômica, jurídica e tecnológica, e para que atinja tais fins, o INPI, vinculado ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, é responsável pelo 

registro e concessão dos objetos elencados no art. 2° da LPI[6], bem como é o 

responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de 

concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.  

  

3 AS PATENTES 

 

A patente funciona como um contrato entre o inventor e a sociedade, por meio 

do qual o inventor se compromete a tornar seu invento público e em troca obtém o 

direito exclusivo de explorá-lo comercialmente durante um período determinado de 

20 (vinte) anos para a patente de invenção e de 15 (quinze) anos para modelo de 

utilidade [7].  

Toda criação passível de aplicação industrial recebe o direito da proteção 

patentearia. As invenções de produtos ou de processos de fabricação criadas pelo 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt%2DBR&rs=pt%2DBR&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW-INSTANT&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=8E8BBE9F-E0A7-0000-A734-DD6B2A043579&wopisrc=https%3A%2F%2Fbrpucrs-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fcristina_baum_edu_pucrs_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F9044e3c2ea78490eaa04df7d4c2cff7d&wdhostclicktime=1618507207877&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&usid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&sftc=1&mtf=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn6
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt%2DBR&rs=pt%2DBR&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW-INSTANT&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=8E8BBE9F-E0A7-0000-A734-DD6B2A043579&wopisrc=https%3A%2F%2Fbrpucrs-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fcristina_baum_edu_pucrs_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F9044e3c2ea78490eaa04df7d4c2cff7d&wdhostclicktime=1618507207877&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&usid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&sftc=1&mtf=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn7
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intelecto humano são, assim, alvos desse sistema protetivo (SIQUEIRA & ALVES, 

2016). Logo, a proteção das patentes é válida para a propriedade móvel e imóvel.  

Em síntese, patente é um direito imaterial, bem como um título provisório de 

propriedade concedido pelo ente estatal ao criador, ou àqueles que tenham direito 

derivado do mesmo, com o intuito de evitar a venda, a comercialização, e a fabricação 

indevida por terceiros. A patente é, portanto, uma forma de estímulo ao 

desenvolvimento de inovações[8].  

No caso dos remédios, a patente dá a empresa o controle sobre a droga, e 

admite que a empresa determine um valor sobre o mesmo e veda a produção de 

genéricos. Assim, o Estado “recompensa” a empresa pelos investimentos feitos na 

pesquisa (BATALHA, 2016).  

Além dos dispositivos garantirem um estímulo ao inventor para produzir novas 

tecnologias, A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) elenca 

diversas razões para o pesquisador parentear suas criações, entre as quais:  

 

a. Confere direitos exclusivos que normalmente permitem que o titular do direito 

a utilize e explore; 

b. Permite o estabelecimento de uma forte posição no mercado, uma vez que 

concede ao titular direitos de impedir que outras pessoas utilizem 

comercialmente a sua invenção patenteada, reduzindo a concorrência e 

marcando posição no mercado;  

c. Permite maior rentabilidade do capital investido, pois, sob a proteção destes 

direitos exclusivos, o titular do direito pode comercializar, licenciar ou ceder a 

patente de modo a obter um retorno mais elevado sobre o investimento realizado 

e; 

d. Recompensa o inventor, estimulando o desenvolvimento de novas invenções, 

sem que tenha os frutos de sua pesquisa usurpados por terceiros[9]. 

 

A legislação brasileira ainda disciplina que garante ao titular da patente o 

direito de impedir que terceiros possam vir a explorar sua invenção, em um 

determinado território, por um período limitado, em troca da descrição da invenção, 

conforme o art. 42[10] da LPI (BARBOSA, 2002).  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt%2DBR&rs=pt%2DBR&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW-INSTANT&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=8E8BBE9F-E0A7-0000-A734-DD6B2A043579&wopisrc=https%3A%2F%2Fbrpucrs-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fcristina_baum_edu_pucrs_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F9044e3c2ea78490eaa04df7d4c2cff7d&wdhostclicktime=1618507207877&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&usid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&sftc=1&mtf=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn8
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Patentear descobertas é obter um “monopólio” por tempo determinado para 

que ocorra a exploração industrial da invenção (PARANAGUÁ & REIS 2009). Os 

criadores tem o direito de exclusividade de utilização. Esta titulação deferida pelo 

INPI é que comprova este direito, via “Carte de Patente”, o certificado de concessão 

de patente de invenção conferida pelo Estado. O direito de exclusividade permite ao 

titular da patente produzir, usar, vender, importar, multiplicar ou reproduzir o produto 

objeto da patente, ou autorizar que terceiro faça de forma gratuita ou onerosa. 

(AVANCINI & LEÃO BARCELLOS 2009).  Os direitos exclusivos serão conferidos na 

medida em que houver interesse coletivo na sua concessão – que devem prevalecer 

sobre o interesse individual do proprietário – e são expressamente apresentados 

como privilégios temporários (BASSO, 2008).   

Quanto ao modelo de utilidade, nas palavras de Maria Carla Ribeiro (2009) “é 

um instrumento, utensilio, ou objeto destinado ao aperfeiçoamento ou melhoria de 

uma invenção preexistente, com o objetivo de ampliar ou modificar sua utilização”. 

Diferentemente do desenho industrial, que se compromete com a estética do produto, 

o modelo de utilidade visa a funcionalidade do bem em que é aplicado.  

O processo de patente se inicia com um pedido, através um relatório descritivo, 

contendo reivindicações, resumo e comprovante do pagamento da retribuição 

relativa ao depósito. O INPI investigará a adequação da matéria reivindicada, 

devidamente descrita no relatório e desenhos, como passível de patente juntamente 

com a suficiência descritiva e aplicação industrial (ROMEIRO FILHO & FERREIRA, 

2010).  

Apresentado o pedido perante o INPI, em conformidade com o artigo 19 da LPI, 

o pedido é depositado e recebe um número e será considerada como a data do 

depósito a de sua apresentação. O pedido fica em sigilo durante 18 (dezoito) meses 

(salvo requerimento de antecipação de publicação), contados da data do depósito ou 

da prioridade mais antiga, quando finalmente é publicado na Revista da Propriedade 

Industrial (CASCÃO, 2009). Após o pedido de publicação, torna-se pública a 

tecnologia nele inserida, passando a fazer parte do estado de técnica. O estado de 

técnica abrange todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data 

de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer 
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outro meio, no Brasil ou no exterior. Logo, a novidade se desfaz não somente com a 

divulgação da tecnologia, mas também pelo uso da tecnologia (BARBOSA, 2002).  

Após a fase do exame do pedido, o INPI fará a conferência dos requisitos 

enumerados na LPI e decidirá sobre seu deferimento ou não. Deferido o pedido, o INPI 

fará um parecer e caberá ao titular efetuar o pagamento da retribuição específica 

para que ocorra a concessão e sucessiva expedição da carta patente, que terá sua 

vigência pelo período de 20 (vinte) anos para as invenções, e de 15 (quinze) anos para 

os modelos de utilidade, contados a partir da data de depósito. Caso haja 

indeferimento do pedido, cabe recurso no prazo de 60 (sessenta) dias (BARBOSA, 

2006; ROMEIRO FILHO & FERREIRA, 2010).  

Entretanto, este prazo não é definitivo, podendo ser estendido o prazo para os 

elementos que fazem parte da invenção, conforme as palavras de Marcelo Dias 

Varella (2003): 

 

Após certo tempo, durante o qual a concessão de uma patente ampla esteve em 

vigor, a empresa interessada pode pedir a patente para os elementos específicos 

que a compõem o objeto mais amplo. Assim, ganhará a prorrogação da sua 

patente, que recomeça a contar do prazo de vigência para os elementos 

específicos.  

 

Ao examinar os pedidos de patentes, deve o INPI perseguir as finalidades e 

objetivos do sistema de patentes. A concessão de uma patente é um privilégio legal, 

exceção aos princípios constitucionais da livre-iniciativa e da livre concorrência, e, 

como tal, deve ser moderada e legitimada pelas suas vantagens para a sociedade 

como um todo. Desse modo, a concessão de toda e qualquer proteção patentária 

deve observar, além dos requisitos estabelecidos pela LPI, a cláusula finalística 

específica prevista na Constituição Federal. Assim, se a concessão de uma patente 

desrespeitar as exigências legais, for contrária ao interesse social ou a ao 

desenvolvimento do país, não poderá ser deferida (BARBOSA, 2006 PARANAGUÁ & 

REIS, 2009).  
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CONCLUSÃO 

 

O que está em questão, na verdade, é a segurança jurídica do sistema de 

patentes brasileiro e o futuro do desenvolvimento tecnológico do país.  

 Além de garantir o direito à propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII da 

Constituição Federal (CF/88), ainda assegura aos autores de inventos industriais 

privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, 

à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 

tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do 

País (art. 5º, inciso XXIX, CF/88).  

No direito na vida o estabelecimento de premissas assertivas e sólidas faz 

toda diferença. No primeiro é núcleo essencial para determinação de validade no 

segundo auxilia sobremaneira uma vida transparente plena (BARCELLOS,2021). Para 

que isso ocorra, o poder legislativo deve editar normas em coerência com os direitos 

fundamentais reconhecidos, assim como regulamentar os direitos fundamentais 

dependentes de concretização. O poder executivo deve realizar os seus atos 

irradiados pelos direitos fundamentais e buscando os promoverem. O poder 

judiciário deve defender esses direitos. E, por fim, o particular, nas suas ações, devem 

atuar nos limites estabelecidos pelos direitos fundamentais (SARLET, 2012, p. 372). 

A carga magna também prevê limites e condições específicas para o exercício 

da propriedade industrial: o interesse social e o desenvolvimento tecnológico.  

Helenara B. Avancini e Milton Lucidio Leão Barcellos (2009) apontam duas 

constatações sobre o interesse social quanto a patentes. Primeiramente observam 

que o legislador preocupou-se com a pessoalidade das criações, pois caso 

quisessem valorizar o “depositante” da patente teriam utilizado a expressão 

“titulares” ou “detentores” ao invés do termo “autores”. O segundo apontamento que 

os autores fazem é quanto ao privilégio temporário que o autor tem para utilizar os 

inventos industriais. Ou seja, a concessão de privilégios temporários tanto para 

utilizar quanto para proteger a patente devem atender ao interesse social. Por fim, os 

autores apontam que o interesse social é essencial para vedar o patenteamento de 

tudo que for contra a moral e os bons costumes bem como a preservação de 

questões éticas.  
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A patente é uma ferramenta de desenvolvimento a pesquisa cientifica e 

tecnologia, pois além de garantir ao país benefícios no âmbito interno, visa obter 

vantagens no âmbito do comércio internacional (BARROZO, TESHIMA, & MAZZUOLI, 

2008). Existe a necessidade de equacionar os interesses entre o incentivo à pesquisa 

e desenvolvimento com o de aumento de produtividade para garantir o retorno 

financeiro aos desenvolvedores (REZENDE, 2016). Denis Barbosa (2002) disciplina 

que o desenvolvimento tecnológico é uma área de fundamental para a soberania do 

país e que não há hierarquia entre o desenvolvimento econômico, tecnológico ou 

interesses sociais. Ou seja, é inconstitucional uma norma que abra mão do 

desenvolvimento da indústria nacional.  
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NOTAS 
 

 
[1] Decretos-Lei nº. 3.708 de 1919, 24.507 de 1934. Código Penal, Lei 2.848 de 1940. 
 
[2] A Rodada Uruguai foi iniciada em setembro de 1986 e durou até abril de 1994. Baseada no encontro 
ministerial de Genebra do GATT (1982), foi lançada em Punta del Este, no Uruguai, seguida por 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt%2DBR&rs=pt%2DBR&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW-INSTANT&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=8E8BBE9F-E0A7-0000-A734-DD6B2A043579&wopisrc=https%3A%2F%2Fbrpucrs-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fcristina_baum_edu_pucrs_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F9044e3c2ea78490eaa04df7d4c2cff7d&wdhostclicktime=1618507207877&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&usid=7314a7cc-3b95-4e4f-bb50-75184e841564&sftc=1&mtf=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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negociações em Montreal, Genebra, Bruxelas, Washington e Tóquio. Tais encontros culminaram com 
a fundação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e a incorporação do Acordo Geral de Tarifas 
e Comércio (GATT) e o Acordo TRIPS. 
 
[3] O Acordo Geral de Tarifas e Troca é uma série de acordos de comércio internacional com a finalidade 
de promover a redução de obstáculos às trocas entre as nações, em particular as tarifas e taxas 
aduaneiras entre os membros signatários do acordo. Devido ao seu insucesso, em 1995, foi 
substituído pela Organização Mundial do Comercio (OMC). 
 
[4] LPI, art. 8º “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial”. 
 
[5] Disponível em: <http://www.fiocruz.br/media/patente_novo.pdf>. Último acesso em 27 de maio de 
2017. 
 
[6] LPI, Art. 2º: “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de 
patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - 
concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à 
concorrência desleal”. 
 
[7] LPI, art. 40: “a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade 
pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito”. Parágrafo único. “O prazo de vigência não 
será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de 
utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder 
ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”. 
 
[8] A revisão da Lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional. Câmara dos Deputados, 
Centro de Estudos e Debates Estratégicos. Centro de Documentação e Informação Edições Câmara 
Brasília – 2013. p. 27.  
 
[9] InovaUFABC. Agencia de Inovação. Disponível em: <http://inovacao.ufabc.edu.br/sobre-a-
inovaufabc/duvidas-frequentes>. Acesso em: 04 de abril de 2017. 
 
[10] LPI, art. 42: “a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, 
de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de 
patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da 
patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem 
os atos referidos neste artigo. § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere 
o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial 
específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela 
patente”. 
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RESUMO 
 
O Recurso Especial nº 902.261/SP define a competência da Comissão de Valores 
Mobiliários para regular a atividade de auditores independentes considerando a 
prerrogativa da agência de impor restrições técnicas que assegurem a segurança no 
Mercado de Capitais. A proposta da análise jurisprudencial é aprofundar conceitos 
periféricos àqueles utilizados pelo Supremo Tribunal Federal como fundamentos 
para sua ratio decidendi, bem como explicitar, em linhas gerais, aspectos históricos 
que influenciaram na decisão da autarquia em determinar a impossibilidade de 
prestação concomitante do serviço de auditoria, seja pessoa jurídica ou natural, para 
uma mesma empresa. Assim sendo, o objetivo do trabalho está adstrito a análise da 
Instrução Normativa nº 308 de 1999 à luz dos conceitos ventilados pelo julgador 
constitucional no acórdão analisado. Os objetivos específicos do trabalho são; 
portanto, a conceituação de Mercado de Capitais; analisar normas jurídicas que 
incidem na regulamentação da atividade dos auditores em S.A. de capital aberto e 
campo de incidência dos princípios e direitos fundamentais invocados para 
consubstanciar a alegação de inconstitucionalidade do determinado pelo órgão 
regulador na referida Instrução Normativa.  
Palavras-chave: Comissão de Valores Mobiliários, Mercado de Capitais, auditoria e 
consultoria independente. 
 
ABSTRACT 
 
Special Appeal No. 902.261/SP defines the competence of the Securities and 
Exchange Commission to regulate the activity of independent auditors considering 
the prerogative of the agency to impose technical restrictions that ensure safety in 
the Capital Market. The proposal of the jurisprudential analysis is to deepen concepts 
peripheral to those used by the Federal Supreme Court as foundations for its 
ratiodecidendi, as well as to explain, in general lines, historical aspects that influenced 
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the decision of the autarchy in determining the impossibility of concomitant rendering 
of auditing services, whether legal or natural person, for the same company. 
Therefore, the objective of the work is limited to the analysis of the Normative 
Instruction no. 308 of 1999 in the light of the concepts ventilated by the constitutional 
judge in the analyzed decision. Accordingly, the specific objectives of this paper (1) 
the conceptualization of Capital Markets, and (2) the analyzes of legal norms that 
affect the regulation of the activity of auditors in publicly traded S.A. and the field of 
incidence of the fundamental principles and rights invoked to substantiate the claim 
of unconstitutionality of what was determined by the regulatory agency in the 
Normative Instruction. 
Keywords: Securities and Exchange Commission, Capital Markets, auditing and 
independent consulting. 
 

 

1 RESUMO DO RECURSO ESPECIAL Nº 902.261/SP 

 

O julgamento do RE 902.261/SP de 22 de setembro de 2020 pelo STF foi 

considerado como leading case do Tema 969 de repercussão geral cuja síntese é: 

“limite do poder regulamentar da Comissão de Valores Mobiliários - CVM quanto à 

atividade profissional de auditor independente e às pessoas naturais ou jurídicas a 

ele vinculadas, dispondo sobre infrações e punições (STF, 2020)”. 

Consta do relatório, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio, que 

Ernst&young Auditores Independentes S/C e Arthur Andersen S/C impetraram 

mandado de segurança perante o Juízo Federal da Seção Judiciária de São Paulo 

cujo intuito é afastar as limitações à atividade profissional do auditor independente 

e às pessoas jurídicas ou físicas a ele vinculado regulada pela Instrução nº 308/1999 

da CVM sob o fundamento de que sua competência estaria adstrita a fixação de 

condições para o registro de auditores e de empresas de auditorias independente.  

Desta forma, havendo incompatibilidade entre a competência da autarquia e as 

limitações e sanções impostas na referida instrução normativa cujo escopo 

alegadamente estaria ferindo os seguintes princípios: livre iniciativa, livre 

concorrência, liberdade do exercício da profissão e da atividade econômica. 

A Comissão, por sua vez, em sede de recurso extraordinário, suscita 

argumentação de que seu poder de regulatório está constitucionalmente legitimado 

pelos artigos 5º, incisos II e XIII; 84, incisos II e VI; 87, parágrafo único e inciso II; 88, 

170 e 174 da Constituição Federal, bem como a importância da descentralização do 
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poder normativo do Executivo em relação a entidades e órgãos administrativos 

especializados. Ademais, pondera que a fiscalização e regulação governamental no 

domínio econômico, neste caso, objetiva proteger o interesse público garantido a 

confiabilidade do mercado de capitais e a proteção dos investidores. 

Por fim, a CVM afirma que a instrução normativa questionada tem como 

objetivo primordial evitar conflito de interesses quando uma mesma empresa realiza 

serviço de auditoria e consultoria simultaneamente para uma mesma companhia. 

Neste caso, salvaguardando a independência do auditor e a segurança do próprio 

mercado considerando a idoneidade das informações fornecidas aos investidores do 

mercado de capitais brasileiro. 

Em atenção as linhas de raciocínio expostas, foi decidido, por maioria e nos 

termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que as restrições estabelecidas 

pela Comissão são razoáveis, proporcionais e adequadas ao exercício da atividade 

dos auditores independentes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, que 

disponibilizam seus serviços para companhias sujeitas a fiscalização da autarquia. 

Desta forma, afastando a tese dos recorrentes de inconstitucionalidade dos artigos 

23 e 27 da Instrução 308/1999 à luz dos seguintes dispositivos da Carta Magna: arts. 

5º, incs. II e XIII, 84, incs. II e VI, 87, parágrafo único e inc. II, 88, 170 e 174. 

 

2 MERCADO DE CAPITAIS E ESTRUTURA DA CVM – LEI 6.385/1976  

 

Com o intuito de trazer um panorama para o entendimento do decidido pelo 

STF, importa mencionar que a competência da CVM está atrelada ao mercado de 

capitais e sua regulamentação incide em empresas que atuam nesse ambiente; ou 

seja, companhias de capital aberto. Desta forma, é importante mencionar que 

mercado de capitais pode ser conceituado como (Comissão de Valores Mobiliários, 

2019):  

 

“Conceitua-se o mercado de capitais, portanto, como o segmento do mercado 

financeiro em que são criadas as condições para que as empresas captem 

recursos diretamente dos investidores, através da emissão de instrumentos 
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financeiros, com o objetivo principal de financiar suas atividades ou viabilizar 

projetos de investimentos”.  

 

A existência de um mercado de capitais forte e seguro é muito importante para 

o desenvolvimento do país considerando seus estímulos para o investimento 

produtivo. Neste sentido, a intermediação financeira tem condão de propiciar ao 

público instrumentos de poupança com prazo e liquidez atrativos haja vista (Eizirik, 

Gaal, Parente, Freitas, 2019):  

 

“a transformação dos fundos poupados em capital produtivo, o que se dá: por 

uma alocação mais eficiente do total da riqueza, por meio de mudanças na sua 

composição e propriedade, ocasionando um fortalecimento da produtividade do 

estoque existente de capitais; e pelo incentivo a uma alocação mais eficiente dos 

novos investimentos, permitindo a transferência de recursos para os setores 

produtivos nos quais exista grande capacidade empresarial ”. 

 

Em observância a descrição acerca do mercado de capitais e benefícios, é 

clara a importância da CVM como órgão regulador. Sendo assim, insta salientar que 

é por meio da referida autarquia que o Estado busca regular atividades econômicas 

de serviços públicos, de forma predominante, ao invés de atuar como interventor na 

economia. Desta forma, há fixação de regras técnicas para que haja conformidade 

no exercício de atividades econômicas com interesse coletivo (Eizirik, Gaal, Parente, 

Freitas, 2019) - tal como o regramento da instrução normativa questionado no 

acórdão em comento. 

Acerca do próprio funcionamento da CVM, para que possa ficar clara a sua 

competência para determinar restrições aos players que influenciam o Mercado de 

Capitais, importa mencionar que segundo o artigo 5º da Lei 6.385/76, sua estrutura 

é de autarquia em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda possuidora de 

autoridade administrativa independente, ausente qualquer grau de subordinação 

hierárquica considerando tanto sua personalidade jurídica, quanto de patrimônio 

próprio (Brasil, 1976) . Cabe ressaltar que sua administração será exercida por um 

Presidente e quatro Diretores nomeados pelo Presidente  da  República  e  aprovados 
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pelo Senado Federal (Brasil, 1976). 

 

3 ASPECTOS HISTÓRICOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 308 E A 

RESPONSABILIDADE DE AUDITORES E CONSULTORES 

 

De pronto menciona-se que a Lei 6.404/76, Lei das Sociedades Anônimas, 

determina que “as demonstrações consolidadas de grupo de sociedades que inclua 

companhia aberta serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes 

registrados na Comissão de Valores Mobiliários, e observarão as normas expedidas 

por essa comissão (Brasil, 1976)”.  

Apesar desta disposição, em virtude do viés protetivo da Comissão estar mais 

voltado para as instituições e empresas do que para os investidores até os anos 90, 

foram descobertas fraudes em bancos que não demonstravam quaisquer indícios de 

crise segundo os balanços publicados e avaliados por renomadas empresas de 

auditoria independente. Nas palavras do próprio presidente da CVM na época, 

Francisco Costa e Silva: “A realidade é que as empresas de auditoria prestavam 

outros tipos de serviços aos clientes e, com isso, se estabelecera uma relação 

promíscua entre eles (Vidor, 2016).”  

Como reação ao ocorrido, a autarquia implementou o rodízio quinquenal dos 

auditores, artigo 31 da Instrução 308 da CVM, no ano de 1999 (Brasil, 1976). Observa-

se que a norma contraditada no acórdão em comento vai além do rodízio já imposto 

pela Comissão dispondo acerca da impossibilidade de a auditoria independente, seja 

ela pessoa física ou jurídica, atuar ao mesmo tempo como empresa de consultoria. 

Neste sentido, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, é inegável o 

potencial conflito de interesse levando em consideração que a atividade do consultor 

é sugerir diretrizes para a tomada de decisão e o do auditor é avaliar os balanços e 

resultados da empresa auditada. Sendo cristalino que as atividades, apesar de 

complementares, podem, com muita facilidade, entrar em colisão considerando que 

uma influência na outra (STF, 2019). 

De acordo com as próprias disposições da CVM é visível que há grande 

preocupação com os serviços de auditoria obrigatórios para as empresas que atuam 

no Mercado de Capitais estando expressa a vedação de “prestar serviços de 
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consultoria que possam caracterizar a perda da sua objetividade e independência 

(Brasil, 1999)”. Com o intuito de complementar e explicitar o que configura 

consultoria são enumerados alguns exemplos importando ressaltar a seguinte 

disposição: “qualquer outro produto ou serviço que influencie ou que possa vir a 

influenciar as decisões tomadas pela administração da instituição auditada (Brasil, 

1999)”. 

Em complemento ao explicitado, existem diversos deveres dos auditores 

externos para além da verificação acerca da consonância entre as informações 

contábeis e financeiras apresentadas no relatório de administração e as 

demonstrações fiscais contábeis auditadas (Brasil, 1999). Dentre eles, importante 

mencionar o constante no inciso IV (Brasil, 1999): 

 

“indicar com clareza, e em quanto, as contas ou subgrupos de contas do ativo, 

passivo, resultado e patrimônio líquido que estão afetados pela adoção de 

procedimentos contábeis conflitantes com os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade, bem como os efeitos no dividendo obrigatório e no lucro ou 

prejuízo por ação, conforme o caso, sempre que emitir relatório de revisão de 

informações intermediárias ou relatório de auditoria adverso ou com ressalva” 

 

Observando as disposições colacionadas, é possível observar o impacto e o 

motivador da decisão do STF em assegurar que a autarquia possua competência 

para determinar medidas cujo intuito seja proteger a segurança do Mercado de 

Capitais resguardando a qualidade das informações prestadas aos investidores. 

  

4 LIMITES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E PRINCÍPIOS DO ACÓRDÃO  

 

Segundo Eros Grau, o capitalismo, como instituição jurídica “é essencialmente 

transgressor da ordem que lhe é própria, mas dela necessita, ao Estado incumbindo 

garantir a liberdade econômica e, concomitantemente, intervir sobre ela, limitando-a, 

ordenando-a.” O autor explicita que a transgressão aqui referida não diz respeito à 

desconsideração ao direito positivo, mas da necessidade de questioná-lo 
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considerando que o processo de inovação e desenvolvimento enseja no rompimento 

das práticas rotineiras já estabelecidas no mercado (Grau, 2021). 

Vale, também, explicitar que o horizonte de calculabilidade e previsibilidade 

introduzidas pelo direito moderno em relação aos comportamentos humanos são 

garantidoras da fluência da circulação mercantil. Sendo assim, em regra, há 

submissão ao poder estatal em troca de segurança no/do mercado (Grau, 2021). 

Nesta dicotomia se encontra o cerne do acórdão analisado: liberdade individual, livre 

iniciativa e segurança do mercado. 

Em atenção ao descrito, menciona-se que os direitos supramencionados, 

estão constitucionalmente previstos e podem ser considerados como fundamentais. 

Ao ingressar na temática constitucional abordada no acórdão, importa de pronto 

mencionar que é inerente aos direitos fundamentais possuir um âmbito de proteção 

e, ao mesmo tempo, estar sujeito a intervenção neste mesmo campo haja vista que 

nenhuma ordem jurídica protege-os de forma ilimitada. Ainda, é importante ventilar 

que sua relevância prática está "estreitamente vinculada à ocorrência de uma 

restrição, ou seja, de uma intervenção em seu âmbito de proteção (Sarlet, 2018).” Em 

atenção a aceitação ampla de que os direitos fundamentais podem ser objetivamente 

e subjetivamente restritos, menciona Ingo Sarlet (Sarlet, 2018):  

 

Por outro lado, considerando que nenhuma ordem jurídica pode proteger os 

direitos fundamentais de maneira ilimitada, a ideia de que os direitos 

fundamentais não são absolutos, no sentido de absolutamente blindados contra 

qualquer tipo de restrição na sua esfera subjetiva e objetiva, não tem oferecido 

maiores dificuldades, tendo sido, de resto, amplamente aceita no direito 

constitucional contemporâneo, aspecto que aqui não se irá desenvolver.  

 

Trazendo para a tônica do acórdão em comento, ressalta-se que há restrições 

indiretas a direitos fundamentais, estabelecidas em sentido formal pela lei. Neste 

caso, tal como a decisão ressalta, há permissivo constitucional para que a autarquia 

imponha restrições à atuação de entes no mercado de capitais brasileiro e, por 

conseguinte, autorizada a intervir no âmbito dos direitos fundamentais. 
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Nos termos do voto vencedor, citada-se o acórdão de relatoria da Ministra 

Rosa Weber que corrobora o mencionado acerca da possibilidade de restrição de 

direito fundamentais haja vista a compreensão de que a liberdade de iniciativa, 

prevista no artigo 1º, IV, e 170, caput, da Constituição Federal, não impede que o 

Estado limite a exploração de atividades privadas. Este balizamento considera a 

necessidade de compatibilização do supracitado com os demais princípios, 

garantias, direitos fundamentais e proteções individuais ou sociais e constitucionais 

(STF, 2019).  

Assim sendo, a inserção dos artigos 23, II, e parágrafo único, e o artigo 27, 

ambos da Instrução CVM 308/1999 (Brasil, 1999) é representativo do dever da 

agência reguladora em atuar de forma preventiva visando impedir a ocorrência de 

ilícitos no mercado de capitais e resguardando os interesses de investidores (Eizirik, 

Gaal, Parente, Freitas, 2019) que poderiam ser lesados pela prestação concomitante 

dos serviços de auditoria e consultoria a empresas que atuam neste segmento. 

O voto vencido, proferido pelo Ministro Marco Aurélio, menciona que a 

autarquia teria “inovado no arcabouço normativo editando ato abstrato, autônomo e 

geral (STF, 2019)” quando se refere às restrições determinadas nos artigos 23 e 27 

da Instrução 308 de 1999 (Brasil, 1999) em relação aos auditores externos. Com a 

devida cautela, mesmo que a temática ainda careça de aperfeiçoamento (Eizirik, Gaal, 

Parente, Freitas, 2019): 

 

“O moderno direito administrativo, com efeito, desloca o tratamento das 

autarquias especiais do âmbito do controle exclusivo do Poder Executivo, para 

situá-las como entidades dotadas de autonomia e, portanto, independentes de 

todos os Poderes estatais, daí resultando a afirmativa de que atuam como se 

fossem poderes legiferantes ou como se fossem órgãos judicantes.” 

 

Salienta-se que as atuações quasi-legislativas e quasi-judicantes das 

autarquias significam que não são blindadas de controle haja vista que são 

consideradas instâncias autônomas no que concernente a promulgação de normas, 

fiscalizar e sancionar descumprimentos. Neste sentido, “não são tão independentes 

quanto são autônomas, ou seja, não possuem independência para agir livres de 
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parâmetros legais, mas são dotadas de autonomia para que possam desenvolver, 

com imparcialidade, suas atividades (Eizirik, Gaal, Parente, Freitas, 2019)” 

O procedimento da CVM possui peculiaridades diversas àquelas executadas 

por outras autarquias em virtude de sua atuação no Mercado de Capitais. A agência 

é permitindo que discipline o acesso de agentes privados ao mercado, regule sua 

conduta e, desde que em atenção ao princípio da legalidade, inove em relação a 

determinações para atuação dos players (Eizirik, Gaal, Parente, Freitas, 2019). Isto 

ocorre em virtude da função administrativa da regulação que permite a “‘abertura’ da 

lei para que o agente regulador pondere, de forma neutra, conflitos entre os interesses 

público e privado, sejam eles potenciais ou efetivos”. Ficando, desta forma, claro que 

a competência das agências reguladoras não é limitada à simples aplicação de leis 

(Eizirik, Gaal, Parente, Freitas, 2019). 

 

CONSLUSÃO 

 

A decisão do STF tem grande valia para a garantia da estabilidade do Mercado 

de Capitais pátrio considerando os aspectos históricos explorados acerca das 

repercussões da inobservância da qualidade das informações prestadas pelas 

empresas aos investidores. Se, na década de 70, o pequeno poupador tinha pouco 

acesso a investimento neste setor (Vidor, 2016), hodiernamente, este cenário é 

bastante diverso. 

 Neste diapasão, é imprescindível mencionar a importância dos fundos de 

investimento nacionais que possuem volume bastante significativo, mais de quatro 

trilhões de reais distribuídos em um total de dezessete mil fundos. Considera-se 

como uma grande vantagem a obtenção de gestão profissional e oportunidade de 

diversificar os investimentos realizando aplicação em um único produto. Ressalta-

se que, em tese, é possível obter os mesmos resultados sozinho, alocando os 

recursos em aplicações variadas, contudo isto poderia gerar elevados ou, em alguns 

casos, inviabilizar o investimento caso o valor a ser aplicado seja baixo (comissão de 

Valores Mobiliários, 2019). 

A possibilidade de diversificação dos investimentos possui correlação direta 

com o índice de liberdade de investimento mapeado pela The Heritage Foundation 
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considerando que transparência e equidade no tratamento dos diversos setores da 

economia figuram como pilares de um ambiente eficiente para os investidores. Insta 

salientar que, do ano de 2019 para o ano de 2020, o Brasil saltou dez pontos no 

referido índice passando de reprimido para moderadamente livre, o que demonstra 

ampliação de oportunidades econômicas e, por conseguinte, produtividade e criação 

de novos empregos (The Heritage Foundation, 2019).  

Em virtude deste cenário, cabe trazer à tona dados divulgados no Relatório de 

Enforcement 2020 produzido pela FGV acerca dos dados divulgados pela CVM. 

Foram julgados 63 processos administrativos sancionadores envolvendo 313 

acusados, sendo 267 pessoas físicas e 46 pessoas jurídicas. As 386 acusações 

resultaram em 207 condenações, 168 absolvições e 11 prescrições (Fundação 

Getúlio Vargas, 2021). Neste enquadramento, o percentual referente a questões 

atinentes a auditoria foi de 6,3% tendo ocorrido 9 absolvições e 6 condenações 

(Fundação Getúlio Vargas, 2021). O total de 15 casos pode parecer de pouca 

expressividade; contudo, em termos de valor as condenações representaram o valor 

total de um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais dos oitocentos e oitenta milhões 

a título de multa aplicados pela CVM (Fundação Getúlio Vargas, 2021).  

A conjuntura descrita demonstra parecer medida salutar da agência 

reguladora resguardar a idoneidade das informações prestadas ao Mercado 

considerando as 66 multas relativas a ilícitos de mercado que totalizaram quase o 

valor total das sanções aplicadas em 2020 - oitocentos e quarenta e sete milhões de 

reais (Fundação Getúlio Vargas, 2021).  

A decisão proferida pelo STF está em consonância com a realidade brasileira, 

mesmo que tenha sido proferida por maioria, não parecendo ser possível 

interpretação diversa acerca da competência da agência reguladora para determinar 

tecnicamente limitações à atuação de empresas que podem colocar em risco a 

própria confiabilidade do Mercado de Capitais. Neste sentido, a preponderância de 

regras claras que viabilizem a livre alocação de investimentos é chave para que haja 

previsibilidade e calculabilidade para a realização de investimentos. 

 

 

 



 
Sofia Gregol | 355 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Instrução CVM nº 308 de 14 de maio de 1999, que dispõe sobre o registro e 
o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores 
mobiliários, define os deveres e as responsabilidades dos administradores das 
entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes, e revoga 
as Instruções CVM nos 216, de 29 de junho de 1994, e 275, de 12 de março de 1998. 
Diário Oficial da República Federativa, Brasília, DF, 14 de maio de 1999. Disponível 
em: 
<http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/300/I
nst308Consolidada.pdf>. Acesso em: 14 de jun. 2021. 
 
BRASIL. Lei n º 6.604, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por 
Ações. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 dez. 1976. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. 
Acesso em: 14 de jun. 2021. 
 
BRASIL. Lei n º 6.385, de 03 de dezembro de 1976. Dispõe sobre o mercado de 
valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 dez. 1976. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6385compilada.htm>. Acesso em: 14 de 
jun. 2021. 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro. 
4. ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários, 2019. 
 
EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna; PARENTE, Flávia; DE FREITAS HENRIQUE, Marcus. 
Mercado de Capitais: Regime Jurídico. 4. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019.  
 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (São Paulo). Além dos Números da CVM: 
Enforcement no Mercado de Capitais Brasileiro. São Paulo, 2020. Disponível em: 
<https://www.mfcap-fgv.com.br/>. Acesso em: 14 jun. 2021. 
 
GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do 
direito e os princípios. 10. ed. Rio de Janeiro: Malheiros Editores, 2012.  
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2018. 515. 
 
STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI: 4874. Relatora: Ministra 
Rosa Weber. DJ: 01/02/2019. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4328586>. Acesso em: 14 
de jun. 2021. 
 
STF. RECURSO ESPECIAL: REsp 902.261/SP.Relator: Ministro Marco Aurélio. DJ: 
22/09/2020. Disponível em: 



 
356 | Constituição e Direitos Fundamentais – jurisprudência nacional, estrangeira e internacional comentada 

<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=75405998>. 
Acesso em: 14 de jun. 2021. 
 
THE HERITAGE FOUNDATION. 2021 Index of Economic Freedom. Washington, 1 jan. 
2021. Disponível em: https://www.heritage.org/index/country/brazil#open-
markets%20last. Acesso em: 14 jun. 2021. 
 
VIDOR, George. A história de CVM pelo olhar de seus ex-presidentes. 1. ed. Rio de 
Janeiro: ANBIMA e BM & FBOVESPA, 2016.  



 

 

 

 

25. A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEGUNDO O 

RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ANÁLISE DA ADI 

4088-DF 

 

THE TAX IMMUNITY OF THE PHILANTROPIC ENTITY ACCORDING TO THE RECENTLY 

UNDERSTANDING OF DE BRAZIL SUPREME COURT:  ADI 4088-DF REVIEW 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110659-25  

 
Ricardo Nüske1 

 

RESUMO 
 
Os comentários a serem apresentados abordam a questão da imunidade tributária 
prevista no §7º do artigo 195 da Constituição Federal como elemento essencial para 
possibilitar o acesso a direitos fundamentais previstos na Carta Constitucional nas 
áreas da assistência social, educação e saúde. A decisão comentada declarou a 
inconstitucionalidade formal do art. 13, III. §1º, I e II, §§3º e 4º, I e II§§ 5º, 6º e 7º; do 
art. 14, §§1º e 2º; do art. 18, caput; e do artigo 31 da Lei 12.101/2009, com a redação 
dada pela Lei 12.868/2013 e, declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 
1º, da Lei 12.101/2009, estabelecendo novas balizas para aplicação da imunidade 
tributária como um direito fundamental tributário.  A partir da decisão Plenária do 
Supremo Tribunal Federal ficou reconhecida a constitucionalidade da exigência da 
certificação das entidades beneficentes de assistência social (CEBAS) como 
condição instrumental para o reconhecimento da imunidade das contribuições para 
a seguridade social em esfera administrativa. Na mesma decisão foram abordadas 
questões estruturais: a imunidade tributária como direito fundamental do 
contribuinte como a necessidade da edição de lei complementar para estabelecer a 
exigência para fruição da imunidade prevista no §7º do artigo 195 da CF/88 por parte 
das entidades beneficentes de assistência social; as inconstitucionalidades dos 
incisos do artigo 13º e do artigo 14 da Lei nº 12.101, de 2009 ( chamada “Lei da 
Filantropia” ) a partir da violação da reserva qualificada reservando a lei 
complementar às disposições  que especificam as contrapartidas para fazer jus a 
imunidade tributaria; a inconstitucionalidade do artigo 18 da Lei da Filantropia 
quando dispõe sobre a prestação de serviços gratuitos nas áreas da assistência 
social, educação e saúde; da inconstitucionalidade  da disposição contida no artigo 
29, IV, da Lei nº 12.101 de 2009 estabelecendo prazo para cumprimento de obrigação 
acessória para fazer jus a imunidade; por fim a inconstitucionalidade das 
disposições contidas nos artigos 31 e 32 da “lei da Filantropia afastando a previsão 
de suspensão instantânea da imunidade e a questão da aplicação retroativa da 
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fruição da imunização tributária. Dentro de todo esse contexto temos a preservação 
dos elementos que garantem a aplicação das garantias para a efetividade dos 
direitos fundamentais. 
Palavras-chave: Lei da Filantropia, imunidade tributária, direitos fundamentais,  
Constituição Federal. ( Law of Philanthropy;  tax immunity; fundamental rights; 
Federal Constitution. ) 
 
ABSTRACT 
 
 The comments to be presented address the issue of tax immunity provided for in § 
7 of article 195 of the Federal Constitution of Brazil as an essential element to enable 
access to fundamental rights fixed in the Constitutional Charter in the areas of social 
assistance, education and health. The commented decision declared the formal 
unconstitutionality of art. 13, III, § 1, I and II, §§ 3 and 4, I and II, §§ 5, 6 and 7; of 
article 14, §§1 and 2; of article 18, caput; and article 31 of Law n° 12.101/2009, with 
the wording given by Law n° 12.868/2013, and declare the material 
unconstitutionality of article 32, § 1, of Law n° 12.101/2009, establishing new 
guidelines for the application of tax immunity as a tax fundamental right. From the 
plenary decision of the Supreme Federal Court, the constitutionality of the 
requirement for Certification of Social Assistance Beneficent Entity (CEBAS) was 
recognized as an instrumental condition for the recognition of immunity from social 
security contributions at the administrative level. In the same decision, structural 
issues were addressed: tax immunity as a fundamental right of the taxpayer and the 
need to enact a complementary law to establish the requirement for the enjoyment 
of the immunity provided for in § 7 of article 195 of the Brazilian Constitution of 1988 
by charitable social assistance entities; the unconstitutionalities of the items of 
article 13 and article 14 of Law n° 12.101/2009 (called the “new Philanthropy Law”) 
from the violation of the qualified reserve, reserving to the complementary law the 
provisions that specify the counterparty for the enjoyment of tax immunity; the 
unconstitutionality of article 18 of the Philanthropy Law when it provides for the 
provision of free services in the areas of social assistance, education and health; the 
unconstitutionality of the provision contained in article 29, IV, of Law n° 12.101/2009 
establishing a deadline for compliance with an ancillary obligation to be entitled to 
immunity; finally, the unconstitutionality of the provisions contained in articles 31 
and 32 of the “Law of Philanthropy, ruling out the provision of instantaneous 
suspension of immunity and the issue of retroactive application of the enjoyment of 
tax immunization. Within this entire context, we have the preservation of the elements 
that guarantee the application of guarantees for the effectiveness of fundamental 
rights. 

 

INTRODUÇÃO  

  

Os presentes comentários buscam apresentar uma reflexão sobre o conteúdo 

da decisão proferida pelo Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal ao apreciar 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4480-DF ajuizada pela Confederação 
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Nacional dos Estabelecimentos de Ensino  - CONFENEN buscando a declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos 1º; 13º, parágrafos e incisos; 14º, §§1º e 2º; 18, 

1º,2º e 3º; 29 e seus incisos; 31 e 32, §1º da Lei 12101 de 27 de novembro de 2009, 

com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013  que dispõe sobre a certificação de 

entidades beneficentes de assistência social  e regula a isenção de contribuições 

para a seguridade social. A decisão proferida pelo plenário do STF na ADIN 4480-DF 

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direita para declarar a 

inconstitucionalidade formal do art. 13, III. §1º, I e II, §§3º e 4º, I e II§§ 5º, 6º e 7º; do 

art. 14, §§1º e 2º; do art. 18, caput; e do artigo 31 da Lei 12.101/2009, com a redação 

dada pela Lei 12.868/2013 e, declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 

1º, da Lei 12.101/2009. A decisão proferida abordou questões estruturais de alta 

relevância para aplicação da imunidade tributária as entidades beneficentes de 

assistência social buscando complementar a necessidade de recursos para atender 

demandas nas áreas de assistência social, educação e saúde. 

A imunização tributária das contribuições para a seguridade social das 

entidades beneficentes de assistência social (§7º do art. 195 da CF) busca direcionar 

recursos para a prestação de serviços às camadas mais vulneráveis nas áreas de 

assistência social, educação e saúde. Como verdadeiro direito fundamental das 

entidades beneficentes e da cidadania o próprio legislador constituinte criou 

anteparos de proteção a tais direitos vedando a interferência do estado a partir de 

uma reserva qualificada de lei complementar. Nessa linha foi reconhecida a 

constitucionalidade da certificação das entidades beneficentes de assistência social 

como instrumento para o reconhecimento  ao direito de imunização tributária em 

esfera administrativa (artigo 1º da Lei nº 12.101/2009). A definição é fundamental 

para estruturação do direito a imunidade tributária cabendo ao judiciário fazer valer 

a decisão do STF quanto a certificação como instrumento para reconhecimento do 

direito em esfera administrativa e opcional em esfera judicial.  

Outro aspecto relevante abordado nesses comentários foi a delimitação da 

reserva qualificada de lei complementar para dispor sobre elementos essenciais para 

configurar o direito na imunidade tributária. A partir da decisão da ADIN 4088-DF foi 

reiterado pelo STF que à demarcação do objeto material da vedação constitucional 

de tributar o patrimônio, a renda e os serviços das instituições por ela beneficiados, 
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diz com as finalidades essenciais das entidades nele mencionadas remetendo à lei 

ordinária as normas reguladoras da constituição e funcionamento da entidade 

imune. A questão deixa em aberto a dificuldade da ingerência da legislação ordinária 

nas questões constitucionais.  

Também relevante a conceituação de entidades filantrópicas e de entidades 

beneficentes de assistência social para definição da abrangência das entidades a 

serem beneficiadas com a imunização tributária. Aqui veremos a questão da 

obrigatória gratuidade dos serviços prestados e do instrumento para fixação das 

contrapartidas. 

A inconstitucionalidade de dispositivo da Lei da Filantropia que alargou prazo 

para cumprimento de obrigações acessórias já disposta em lei complementar 

também se mostra importante para a fruição do direito a imunização tributária em 

questão. Nesse contexto também merece destaque a questão do período de validade 

do direito a imunização para afastar a obrigação do recolhimento das contribuições 

para a seguridade social. O assunto já definido na sumula 612 do Superior Tribunal 

de Justiça ganha destaque na decisão do STF. 

 

1 A DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4088-DF 

 

Para o encaminhamento dos comentários a decisão plenária proferida na 

ADIN 4088-DF se mostra importante apresentar a transcrição da ementa da decisão:   

  

Ação direta de inconstitucionalidade. 2.Direito Tributário. 3.Artigos 1º; 13, 

parágrafos e incisos; 14, §§1º e 2º; 18, §§ 1º,2º e 3º; 29 e seus incisos;30; 31 e 

32, §1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que 

dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e 

regula os procedimentos de isenção de contribuintes para a seguridade social. 

4. Revogação do §2º do artigo 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 

5. Regulamentação de §7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6.Entidades 

beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei 

complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei 

ordinária. 7.Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 

n566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8.Ação direta de inconstitucionalidade 
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parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para 

declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, §1º, I e II, §3º, §4º, I e II, e §§5º, 6º 

e 7º; art.14, §§1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art.32, §1º, da Lei 12.101/2009, 

com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.  

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Dias 

Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por 

maioria de votos, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação 

direita para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III. §1º, I e II, §§3º 

e 4º, I e II§§ 5º, 6º e 7º; do art. 14, §§1º e 2º; do art. 18, caput; e do artigo 31 da 

Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013 e, declarar a 

inconstitucionalidade material do art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, nos termos 

do voto do Relator” (Brasília, Sessão Virtual de 20 a 26 de março de 2020). 

Ministro GILMAR MENDES Relator. 

 

2 A VIOLAÇÃO DE GARANTIAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS ESTATUÍDOS NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM A INOBSERVÂNCIA DA RESERVA QUALIFICADA DE 

LEI COMPLEMENTAR (§7º DO ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

   

A finalidade protetiva dos Direitos Fundamentais contida no parágrafo 7º do 

artigo 195 da Constituição Federal que dispõe sobre a imunidade tributária das 

entidades beneficentes de assistência social fica evidenciada na reserva qualificada 

de lei complementar para estabelecer os requisitos para enquadramento da 

imunidade tributária. Preliminarmente deve ser registrado que a definição de 

entidades beneficentes de assistência social para fins de imunização tributária 

sempre foi elemento controvertido chegando a ser objeto de várias decisões da 

Suprema Corte, culminando com a decisão proferida na ADIN 4480-DF. A 

compreensão do conceito de entidade beneficente de assistência social será 

abordada quando da análise da declaração de inconstitucionalidade do artigo 18 da 

Lei 12.101/2009. 

Relativamente aos Direitos Fundamentais que estariam sendo violados a 

partir da inobservância do limite constitucional estabelecido para condicionar a 
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imunização tributária as entidades beneficentes de assistência social (artigo 146 II 

da CF/88) foram apontadas violações das disposições contidas nos artigos 5, LV; 

146, II; 194, I; 195, 7º; 203 e 209 da Constituição Federal. As regras apontadas dizem 

com garantias constitucionais como a garantia ao contraditório com ampla defesa 

para preservação de direitos fundamentais violados a partir dos limites a concessão 

de imunidade tributária perpetrados fora dos limites constitucionais (art. 5 LV da 

CF/88); igualmente é apontada violação a garantia estabelecendo que somente 

caberá a lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar 

(art. 146 II da CF/88). Quanto a seguridade social aponta violação a regra da 

universalidade de cobertura e do atendimento de direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social (art. 194, I, da CF88). Relativamente as pessoas 

vulneráveis aponta violação aos direitos individuais de universalidade do 

atendimento pela não observância da regra que prevê a não incidência tributária em 

relação as entidades beneficentes de assistências social responsáveis por esses 

atendimentos. (art. 195, par.7º, da CF/88); aponta ainda violação ao direito de receber 

assistência social a ser prestada aos necessitados independentemente de 

contribuição para a seguridade social em razão da tributação das entidades 

beneficentes de assistência social face a limitação indevida da imunidade tributária 

constitucionalmente estatuída (art. 203 da CF/88) e violação a regra que determina 

o cumprimento das normas gerais da educação nacional (art. 209 da CF/88). De 

todos os dispositivos apontados e violações alegadas podemos verificar que a 

limitação ao poder de aplicar a imunidade tributária as entidades beneficentes de 

assistência social ferem direitos de grupos vulneráveis em razão da redução de 

recursos para a universalização do atendimento restando configurada verdadeira 

limitação aos direitos constitucionais fundamentais de assistência social, saúde e 

ensino.   

A violação ao arcabouço de garantias e direitos constitucionais pela limitação 

indevida ao poder de tributar impõe a aplicação de regras interpretativas no plano 

constitucional de modo a reequilibrar o sistema público responsável pelo 

atendimento da parte vulnerável da sociedade.    

No que pertine as normas de imunidade a doutrina têm abordado a questão 

do método de interpretaço. Tratando-se de normas que fixam um limite negativo ao 
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poder de tributar tem se adotado o posicionamento no sentido da adoção do método 

necessário para fazer exsurgir o princípio ou o valor nela albergado. Esses princípios 

ou valores são aqueles contidos nas normas constitucionais fundamentais e 

respectivas garantias. As regras imunizantes buscam sempre garantir os meios 

necessários para que as entidades beneficentes de assistência social realizem sua 

missão constitucional protegida pela regra imunizante. (CASALINO, 2012; pp. 252-

253) 

Importante ainda registrar a regra do §7º do artigo 195 da Constituição Federal 

tem o conteúdo de regra de supressão de competência tributária, encerrando 

verdadeira imunidade. As imunidades têm o teor de clausulas pétreas, expressões de 

direitos fundamentais, na forma do artigo 60, §4º da CF/*88, tornando controversa a 

possibilidade de sua regulamentação   através do poder constituinte derivado e/ou 

ainda, pelo legislador ordinário (STF, Tribunal Pleno, RE 636941, Rel. Min. LUIZ FUX, 

fev./2014.)  

 

3 DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

As imunidades tributárias podem ser consideradas típicos direitos 

fundamentais do contribuinte à medida que limitam negativamente a competência 

para instituir tributos, protegendo a esfera patrimonial dos beneficiários. Em verdade, 

temos implícito no texto constitucional o princípio da não obstância do exercício dos 

direitos fundamentais por via da tributação. Tal princípio projeta seus efeitos, 

inicialmente, no próprio Texto Fundamental. Todas as normas constitucionais 

vedatórias da tributação em determinadas situações ou em relação a determinadas 

pessoas, bem como aquelas garantidoras do exercício de direitos representam sua 

aplicação tais como imunidades e os princípios tributários. Assim, as imunidades 

tributárias qualificam-se como direitos fundamentais de primeira geração pelo 

aspecto vedatório que encerram, impedindo ao Estado o exercício da tributação 

(COSTA, 2006, p.82). Nessa linha pode ser afirmado que “as instituições 

educacionais e assistenciais sem fins lucrativos têm o direito fundamental de não 

serem tributadas por meio de impostos quaisquer que sejam eles. Em suma, as 
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imunidades garantem aos beneficiários típicos direitos públicos subjetivos”. 

(CASALINO, 2012; p. 254) 

Na obra Direitos Fundamentais dos Contribuintes, Raphael Silva Rodrigues e 

Gustavo Lanna Murici, ao disporem sobre as Limitações Constitucionais ao Poder de 

Tributar enfatizam que “o Direito é um sistema de limites fruto da racionalidade 

humana” e que “as limitações ao poder de tributar constituem verdadeiros direitos 

fundamentais das pessoas, o que faz de tais normas verdadeiras cláusula pétreas. 

Assim, as exceções às limitações a ao poder de tributar somente podem ser aquelas 

construídas pelo legislador constituinte originário, não podendo o legislador 

constituinte derivado criar outras exceções que tenham por objeto diminuir as 

garantias já existentes” (SARAIVA FILHO, 2021, p. 815). O registro das limitações do 

poder de tributar no plano constitucional bem demonstra que qualquer violação do 

princípio da reserva a lei complementar por disposição ordinária é inconcebível face 

a violação de verdadeiro direito fundamental. A questão ganha ainda maior 

relevância quando se verifica uma confusão entre os institutos jurídicos da 

imunidade com a isenção tributária no plano da legislação ordinária.  

A decisão proferida pelo STF na ADIN 4480-DF faz referência expressa a 

diferença que deve ser considerada na questão trazida ao juízo entre isenções e 

imunidades ao reconhecer a impropriedade da utilização do vocábulo “isenção” no 

lugar de “imunidade”. Quanto ao argumento de inconstitucionalidade formal dos 

artigos impugnados da Lei 12.101, de 2009 em razão do uso inapropriado da 

expressão “isenção” para tratar do instituto da imunidade tributaria o STF 

reconheceu que tal discussão esta superada face ao reconhecimento pela Corte de 

que “o artigo 195, §7º, da Constituição Federal” estabelece verdadeira imunidade 

tributária. Considerando que o próprio artigo 195, § 7º da Constituição Federal 

utilizou a expressão “isenção” para se referir ao instituto da imunidade seria um 

contrassenso reconhecer a inconstitucionalidade das leis ordinárias quando 

repetem a confusão.  

Afastada, pois, a hipótese de inconstitucionalidade em razão do uso da 

expressão “isenção” em lugar do vocábulo “imunidade” nos dispositivos da Lei 

12.101/2009. A confusão verificada nos dispositivos legais face ao uso da expressão 

“isenção” não acarretou maiores dificuldades quando a doutrina e a jurisprudência 
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já tinham pacificado que a expressão “isenção” contida no §7º do artigo 195 estava 

a se referir ao instituto da “imunidade” tributária sendo aplicável o regramento 

vinculado a tal instituto. A contaminação do sistema com o mau uso dos institutos 

da imunidade e da isenção é contemporizado, mas ficou registrado. 

Importante ainda registrar que a isenção e a imunidade tributária ocupam 

momentos distintos dentro da teoria do direito tributário. Enquanto as isenções são 

formas de exclusão do crédito tributário veiculadas sempre por intermédio de lei, as 

imunidades são ontologicamente constitucionais. Assim, como o mandamento 

provém diretamente do texto constitucional, trata-se de uma imunidade tributária e 

não de uma isenção. (CASALINO, 2012; p. 249). Na regra imunizante teremos 

vedação da própria incidência tributária não havendo a formação do tributo. Na 

isenção não se opera a vedação de incidência ocorrendo, pois, a sua ocorrência. 

Havendo a constituição do crédito tributário poderemos ter a exclusão do crédito 

face a isenção veiculada em lei. A compreensão da teoria do direito tributário é 

essencial para aplicação da sistemática tributária que esta presente na decisão 

proferida na ADIN 4480-DF. 

Nesse sentido o Ministro Relator registrou a jurisprudência do Tribunal quanto 

a técnica do legislador, indicando a presença de uma imunidade tributária na 

disposição contida no § 7º do art.195 da Constituição Federal, transcrevendo trecho 

do voto do Ministro Relator do RMS 22.192 (Primeira Turma, rel. Ministro Celso de 

Mello, DJ 19.12.1996).   

Assim, merece destaque o registro do relator do acórdão proferido na ADIN 

4088-DF no sentido de que “não há, a meu ver, inconstitucionalidade nos artigos 1º, 

29, 31 e 32, §1º da Lei 12.101/2009 pela mera utilização do vocábulo “isenção”, em 

lugar do vocábulo “imunidade” (ADI 4480-DF p. 9) 

 

4 DA NECESSÁRIA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR PARA ESTABELECER 

EXIGÊNCIAS PARA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE 

 

Sobre a necessidade de lei  complementar  para  estabelecer  exigências  para 
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fruição da imunidade prevista no §7º do art. 195 da Constituição Federal por 

entidades beneficentes de assistência social a decisão proferida na ADIN 4480-DF 

confirmou o sentido que a jurisprudência do STF vinha adotando na matéria, 

aduzindo que:  

 

Esse debate, sobre a exigência, ou não, da edição de lei complementar para a 

regulamentação de imunidade tributária, ainda que a norma impugnada a 

denomine isenção, foi travado por essa Corte também no julgamento da ADI-MC 

1.802, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 13.2.2004 

( ... )  

Em síntese o precedente reduz a reserva de lei complementar da regra 

constitucional ao que diga respeito ‘aos lindes da imunidade’, à demarcação do 

objeto material  da vedação constitucional de tributar o patrimônio, a renda e os 

serviços  das instituições por ela beneficiados, o que inclui, por força do §3º, do 

mesmo artigo 150 da CF, a sua relação com as finalidades essenciais das 

entidades nele mencionadas; mas remete à lei ordinária as normas reguladoras 

da constituição e funcionamento da entidade imune’, voltadas a obviar que falsas 

instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade’ em 

fraude a Constituição. 

 

Assim, a Supremo Corte firmou posição quanto a questão da exigência de lei 

complementar para dispor sobre a exigência de contribuição para a seguridade 

social de entidades beneficentes de assistência social no sentido de que ‘aspectos 

meramente procedimentais referentes a certificação, fiscalização e controle 

administrativo continuam passíveis de definição por lei ordinária. A lei complementar 

é forma somente exigível para definição do modo beneficente de atuação das 

entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7º, da CF, 

especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas 

por elas.   

A definição apresentada, reservando as questões que digam diretamente com 

a imunidade tributária estatuída no § 7º do artigo 195 da CF a lei complementar, 

incluídas aí as regras que disponham sobre a instituição de contrapartidas, produz 

conseqüências diretas sobre o regramento contido na Lei nº 12.101/2009 (Lei da 
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Filantropia). Importante registrar, aqui, as dificuldades que decorrem da decisão 

proferida pela Suprema Corte que reservou a lei complementar para definição dos 

limites objetivos (materiais) da imunidade e a lei ordinária para os aspectos 

subjetivos (formais), que disponham sobre a constituição, funcionamento e 

fiscalização das entidades beneficentes. Os limites definidos pela Suprema Corte 

não são claros pois acaba por permitir uma interferência do legislador ordinário no 

plano dos direitos constitucionalmente estabelecidos e que recebem a atenção das 

entidades beneficentes de assistência social mediante a imposição tributária.  Essa 

dificuldade foi abordada pelo Ministro Teori Zavaki quando da votação da ADI 

2.028/DF, julgado em 02.03.2017, ao enfatizar que a Constituição ao não conceituar 

as entidades beneficentes de assistência social, somente determinando os limites 

para sua atuação transferiu ao legislador infraconstitucional ordinário essa 

conceituação. Mesmo que tal conceituação deva observar os limites estatuídos no 

Texto Constitucional temos que tais conceitos são imprecisos e poderão vir a ser 

novamente submetidos aos Tribunais. (COVAC JUNIOR, 2020, p.61). 

Importante tratar, aqui, ainda, da conceituação das entidades beneficentes de 

assistência social, apontadas no §7º do artigo 195 da CF buscando sua 

contextualização no sistema jurídico nacional; das atividades que prestam no país e 

do histórico da certificação para fins da imunização tributária, que tem levado a 

enormes embates judiciais. Com a promulgação da Carta Constitucional de 1988 foi 

definida hipótese de imunidade tributária para as entidades beneficentes de 

assistência social que atendessem aos requisitos estabelecidos em lei’ (§7º, artigo 

195 do CF). Com a Lei nº 8.212/91 ficou estabelecido um certificado considerado 

pressuposto primário à fruição da imunidade descrita no §7º do artigo 195 da CF/88. 

Com as modificações na legislação passou a existir confusão entre os conceitos de 

entidade filantrópica e de beneficência de assistência social. A questão foi resolvida 

no julgamento da ADI 2.028 em voto proferido pelo Ministro Moreira Alves. A partir 

desse contexto “se passou a afirmar ser “filantrópica” uma entidade que provesse a 

assistência social de forma inteiramente gratuita, como pressuposto de existência, e 

beneficente aquela que, prestando assistência social, viesse a eventualmente cobrar 

de determinados beneficiários de suas atividades, justamente para que pudesse 

sustentar esses atendimentos”. A questão é relevante quanto aos seus efeitos a 
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partir do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 18 da Lei nº 

12.101/2009 que trata da gratuidade da prestação dos serviços prestados pela 

entidade de assistência social e será retomada no ponto específico.  (COVAC JUNIOR, 

2020, p. 22)       

Ao estabelecer a prevalência de lei complementar para dispor sobre questões 

que digam com os limites objetivos (materiais) para fruição da imunidade tributária 

ficou reconhecido pela Corte Suprema que a lei complementar a ser considerada para 

aferição dos requisitos caracterizadores da imunização tributária das entidades 

beneficentes de assistência social seria o Código Tributário Nacional e mais 

precisamente o artigo 14 do referido texto legal (Lei 5.172, de 25.10.1966). A 

abordagem mais especifica dos limites constantes do dispositivo em questão serão 

abordados quando dos comentários aos artigos 13 e seguintes, objeto da ADIN  

4480-DF que tratam das contrapartidas estabelecidas para fins de direito a 

imunidade tributária.  

 

5 DA CONSTITUCIONALIDADE DA CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICENTES 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) 

 

A decisão proferida na ADIN 4480-DF, ao adentrar nas alegações de 

inconstitucionalidade de disposições da Lei nº 12.101/2009 manteve o 

reconhecimento da constitucionalidade do artigo 1º aduzindo que: “Partindo da 

premissa do que fora decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e RE-RG 566.622, não 

vislumbro inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 12.101/2009, o qual apenas 

dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes, conforme se verifica:  

 

Artigo 1º. A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a 

isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades 

beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas 

áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto em 

lei. 
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O reconhecimento da constitucionalidade da certificação das entidades 

beneficentes da assistência social ( CEBAS ) diz com a natureza instrumental para 

possibilitar a aferição da presença dos requisitos necessários para o 

reconhecimento da imunização pretendida pelas entidades beneficentes de 

assistência social. Com o reconhecimento da constitucionalidade  da certificação 

nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.101 de 2009 as entidades beneficentes devem 

observar a exigência do instrumento utilizado em esfera administrativa para 

apuração dos requisitos legais para fins da concretização do direito a imunização 

prevista no §7º do artigo 195 da Constituição Federal a partir da devida certificação. 

A certificação das entidades beneficentes de assistência social é instrumento 

obrigatório em esfera administrativa face a sua previsão legal. Em esfera judicial, 

entretanto, a certificação não tem caráter obrigatório já que a comprovação da 

observância dos requisitos constitucionais para obtenção da imunização tributária 

poderá ser obtida por diversas provas que venham a ser produzidas em juízo. O 

CEBAS não é um fim em si mesmo.  Nessa linha a certificação não tem caráter 

obrigatório em esfera judicial. Assim a negativa da certificação de entidade 

beneficente de assistência social, prevista no artigo 1º da Lei 12.101 de 2009, não 

impede que a pretensão do reconhecimento da imunização seja buscada em juízo 

utilizando-se da produção probatória adequada, garantido o contraditório com 

ampla defesa ao ente público.  Assim o reconhecimento do direito a imunidade 

tributária poderá ser obtido em juízo mediante a comprovação da atividade 

assistencial desenvolvida ficando afastada a obrigatoriedade de sua produção em 

juízo como instrumento de prova. O contraditório com ampla defesa garantido em 

juízo mostra-se suficiente para comprovação dos requisitos que permitam o 

reconhecimento do direito de imunidade tributária previsto no parágrafo 7º do artigo 

195 da Carta Constitucional. 

A decisão proferida pelo plenário do STF reiterou o caráter meramente 

declaratório, e não constitutivo, da certificação das entidades beneficentes de 

assistência social demonstrando sua condição de entidade beneficente e não 

meramente uma instituição sem finalidade lucrativa (COVAC JUNIOR, 2020, p. 99) 

que autorizem o reconhecimento do direito de imunização tributária. 
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Reconhecida a constitucionalidade formal da disposição contida no artigo 1º 

da Lei 12.101/2009 é preciso deixar expresso que tal reconhecimento não afasta a 

observância dos limites constitucionais impostos para o reconhecimento do direito 

a imunidade tributária.  Não poderá a lei ordinária estabelecer exigências que 

impeçam a certificação e o próprio reconhecimento da imunidade prevista no §7º do 

artigo 195 da Carta Constitucional. Somente aqueles requisitos previstos no artigo 

14 do CTN poderão condicionar a declaração de imunidade tributária e tal condição 

deverá ser observado para o ato administrativo de certificação das entidades 

beneficentes de assistência social. Qualquer exigência que viole a exigência da lei 

complementar citada poderá ser impugnada em juízo, mesmo que esteja contido em 

lei ordinária.  

O reconhecimento da constitucionalidade do CEBAS pela decisão proferida na 

ADIN 4480-DF tem uma importância muito grande uma vez que tal reconhecimento 

deve ser limitado ao seu caráter instrumental e não em relação ao seu conteúdo. É 

certo que as limitações ao reconhecimento da imunidade tributária se operam por 

ocasião da certificação, onde exigências que violam os limites constitucionais se 

verificam. Nesse sentido caberá as decisões judiciais confrontarem os fundamentos 

que levaram a não certificação prevista em lei ordinária. Se reconhecido o 

atendimento dos requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional 

deverá ser afastada a ausência de certificação e reconhecido o direito a imunização 

tributária prevista no §7 º do artigo 195 da CF/88         

   

6 DAS CONDIÇÕES PARA CERTIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE 

BOLSAS DE ESTUDOS E RESPECTIVAS GRATUIDADES 

 

A decisão proferida na ADIN 4480-DF dispôs expressamente que não foi 

verificada inconstitucionalidade formal no caput do artigo 13 da Lei 12.101/2009, 

quanto a previsão de condições para a concessão e renovação da certificação, bem 

como seus incisos I e II. Assim os requisitos estabelecidos no artigo 13, caput e 

incisos I e II, da Lei 12.101/2009 para certificação de entidades beneficentes de 

assistência social de educação, que atuam na educação básica, regular e presencial 
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foram reconhecidos como constitucionais, ou seja, estão dentro dos limites do artigo 

14 do Código Tributário Nacional. No entanto é preciso estar atento a alteração das 

avaliações que vierem a ser efetivadas pelo Ministério da Educação e na alteração 

das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, pois qualquer 

alteração aí verificada, promovida em sede de lei ordinária deve observar os limites 

constitucionais da imunização tributária sob pena inconstitucionalidade.  

O disposto no inciso III e parágrafos seguintes, com exceção do parágrafo 2º, 

do artigo 13 da Lei 12.101/2009, entretanto, foi reconhecida a inconstitucionalidade 

em razão dos dispositivos violarem os limites estabelecidos pelo §7º do artigo 195 

que reserva tais previsões a lei complementar. Assim, as disposições referidas no 

inciso III do artigo 13º da Lei 12.101/2009, dispondo sobre a concessão de bolsas de 

estudo, e respectivas gratuidades, como contrapartidas, para fins do reconhecimento 

de imunidade, seriam inconstitucionais, face a matéria estar reservada a lei 

complementar.  

Deve ser registrado, porém, que no voto proferido pelo relator da decisão da 

ADIN 4480 – DF, foi referido que “com relação ao §2º, constato perda de objeto, tendo 

em vista sua alteração pela Lei 13.043/2014, a qual não foi impugnada por esta ação 

nem na inicial (eDOC01), nem no seu aditamento (eDOC15)” (ADI 4480 – DF p. 16). 

O artigo 14, caput, e seus § 1º e 2º da Lei 12.101/2009 ao reconhecerem 

critérios de renda familiar para distribuição de bolsas de estudo como condição para 

fins de certificação foram reconhecidos como inconstitucionais na medida em que 

tratou de matéria reservada constitucionalmente a lei complementar. O teor do artigo 

14 reconhecido como inconstitucional assim dispõe:  

 

Art.14. Para os efeitos desta lei, a bolsa de estudo refere-se às semestralidades 

ou anuidades escolares fixadas na forma da lei, vedada a cobrança de taxas de 

matrícula e de custeio de material didático.   

§1º A bolsa de estudo integral será concedida a aluno cuja renda familiar mensal 

per capita não exceda o valor de 1 ½ (um e meio) salário-mínimo. 

§2º A bolsa de estudo parcial será concedida ao aluno cuja renda familiar mensal 

per capita não exceda o valor de 3 (três) salários-mínimos      
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Pode ser verificado a partir do conteúdo do artigo 14 da Lei 12.101/2009 que 

a matéria relativa à exigência de contrapartidas não pode ser tratada por lei ordinária 

ficando a matéria absolutamente reservada para lei complementar. O critério 

interpretativo aplicado a exigência de contrapartidas limita o uso de lei ordinária para 

criar tal limitação, inclusive, à certificação das entidades beneficentes de assistência 

social.  

 

7 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 18 DA “LEI 

DA FILANTROPIA” CONDICIONANDO A CERTIFICAÇÃO Á ENTIDADES BENEFICENTES 

QUE PRESTEM SERVIÇOS OU REALIZE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAS DE FORMA 

GRATUITA POR VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR 

 

A exigência da gratuidade em caráter exclusivo na prestação de serviço 

assistencial, de educação e saúde como condição para certificação das entidades 

beneficentes de assistência social não pode ser estabelecida por lei ordinária vez que 

a matéria das contrapartidas é reservada a lei complementar. Para melhor 

visualização da questão temos abaixo a transcrição do caput do artigo 18 da Lei 

12.101/2009 que teve sua inconstitucionalidade reconhecida. 

 

Art.18. A certificação ou a sua renovação será concedida a entidade de 

assistência social que presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais, de 

forma gratuita, continuada, e planejada, para os usuários e para quem deles 

necessitar, sem discriminação, observada a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993 (redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

 

A exigência da gratuidade exclusiva dos serviços e ações socioassistenciais 

como condição para a certificação de entidades beneficentes de assistência social é 

elemento estruturante da própria imunização tributária dessas entidades afetando 

seus serviços no âmbito da prestação dos direitos fundamentais. Nessa linha andou 

bem a Corte Suprema  ao dispor que a matéria fica reservada a lei complementar. A 

questão aqui decidida constitui reiteração do decidido nas ADIs 2.028; 2.036; 2.228 

e 2.621, bem como na RE-RG 566.622 onde foi assentada a inconstitucionalidade do 
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disposto no inciso III do artigo 55 da Lei 8.212/1991 que impunha prestação de 

serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita, e em caráter 

exclusivo, para reconhecimento do direito a imunidade tributária. Tratando-se de 

matéria idêntica aquela já reconhecida como inconstitucional pelo STF face a reserva 

da matéria a lei complementar houve mera reiteração da decisão anterior.     

A decisão proferida na ADIN 4480-DF afastou a inconstitucionalidade das 

disposições contidas nos §§1º, 2º, incisos I, II e III, e § 3º, do artigo 18 por considerar 

que as mesmas tratam apenas da ampliação e abrangência das entidades 

beneficentes de assistência social não incluídas na reserva de lei complementar. A 

questão merece atenção pois pode limitar a certificação das entidades beneficentes 

quanto estas forem limitadas pela definição legal em prejuízo ao disposto no artigo 

14 do Código Tributário Nacional. Assim tais alterações deverão observar os limites 

decorrentes do artigo 14 do Código Tributário Nacional.    

 

8 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO 

DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA POR VIOLAÇÃO A REGRA GERAL ESTABELECIDA NO 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

Ao apreciar a alegação de inconstitucionalidade das disposições contidas no 

artigo 29 e seus incisos e no art. 30 da Lei 12.101/2009 ficou reconhecida a 

constitucionalidade da disposição contida no artigo 29 caput e nos seus incisos (I, II, 

III, IV, V, VII e VIII) por considerar que tais dispositivos constituem mera reiteração 

dos requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional.  

A disposição contida no Inciso VI do art. 29 da Lei 12.101/2009, por sua vez, 

teve a inconstitucionalidade reconhecida pois amplia o prazo já estabelecido pelo 

Código Tributário Nacional para cumprimento de obrigação tributária em situação 

idêntica. Não sendo possível que lei ordinária altere disposição de lei complementar 

foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo. O artigo 29 da Lei nº 

12.101/2009 estabelece que a entidade beneficente certificada fará jus à isenção do 

pagamento de contribuições sociais para a seguridade social desde que atenda os 

requisitos especificados nos incisos apresentados. Nessa linha o inciso VI do artigo 

29 da Lei nº 12.101/2009 dispõe que a entidade beneficente deverá  
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Art.18. inciso VI:  conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados 

da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de 

seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem 

modificação da situação patrimonial. 

 

Como fundamento da decisão de reconhecimento da inconstitucionalidade do 

inciso VI do artigo 29 da Lei 12.101/2009, acompanhando a decisão anteriormente 

proferida pelo Plenário do STF, foi apresentada ementa da decisão da Suprema Corte 

no RE 556.664-RS. 

A disposição contida no artigo 30 da Lei 12.101/2009 no sentido de que “a 

isenção que trata esta Lei não se entende a entidade com personalidade jurídica 

própria constituída e mantida pela entidade à qual a isenção foi concedida “teve a 

sua constitucionalidade mantida considerando que o reconhecimento da entidade 

beneficente de assistência social é ato individual não se entendendo a outra pessoa 

jurídica, ainda que relacionada. O entendimento configura que os requisitos da 

imunização deverão ser requeridos e comprovados de forma individualizada. O 

posicionamento da decisão proferida na ADIN 4480-DF afasta as controvérsias que 

decorriam da imunização das empresas relacionadas as empresas originarias com 

imunização reconhecida.    

 

9 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NO 

TEMPO CONSIDERANDO A CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL   

 

A decisão proferida na ADIN 4480-DF reconhece a inconstitucionalidade da 

disposição contida no art. 31 da Lei 12.101/2009 uma vez esta em descompasso 

com a jurisprudência sobre o assunto. Para boa compreensão do tema cabe a 

transcrição do dispositivo legal que assim dispõe:  

 

Art. 31: O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela 

entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde 

que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.  
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O reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo, apontado pelo 

relator da decisão da ADIN 4480- DF foi embasado no sentido de que houve violação 

da reserva a lei complementar pela matéria versada vez que trata de limitação da 

aplicação da imunidade.  

A questão do prazo de validade do direito a imunidade tributária ganha 

especial relevância a partir da disposição contida na sumula 612 do Superior Tribunal 

de Justiça dispondo que:  

 

Sumula 612: O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), 

no seu prazo de validade, possui natureza declaratória para fins tributários, 

retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos 

requisitos estabelecidos por lei complementar para fruição da imunidade” 

(Sumula 612, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9.5.2018)  

 

Acolhido o conteúdo da sumula 612 do STJ para regular a validade da 

imunidade tributária estabelecendo que será a lei complementar que irá estabelecer 

os limites de retroação da imunização, observada a data em que demonstrados os 

requisitos para sua fruição, resta evidenciado que a disposição contida no artigo 31 

da Lei nº 12.101/2009 extrapola os limites da vedação de lei complementar. Aqui 

importante a lição de Paulo de Barros Carvalho no sentido de que “a regra 

constitucional da imunidade tributária é uma norma de eficácia contida e de 

aplicabilidade condicionada, porquanto se exige uma efetiva comprovação de 

atendimento a exigências infraconstitucionais” (CARVALHO, 2005, p.192)     

 

10 DA SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO DIREITO A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA VIOLAÇÃO 

DO PRICIPIO DO CONTRADITÓRIO COM MAMPLA DEFESA   

   

A alegação de inconstitucionalidade material do disposto no §1º do artigo 32 

da Lei 12.101/2009 foi acolhida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal face 

violação do princípio da garantia do contraditório com ampla defesa presente no LV 

do artigo 5º da Constituição Federal. O dispositivo Constitucional garante o 

contraditório com ampla defesa contra atos que venham a suprimir direitos 
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legalmente previstos. No caso a supressão do direito a imunidade tributária prevista 

no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal enseja a ampla defesa com contraditório 

não sendo cabível a suspensão automática do direito nos termos do §1º do artigo 32 

da Lei 12.101/2009. Para perfeita compreensão da questão segue a transcrição do 

dispositivo cuja inconstitucionalidade foi reconhecida.       

 

Art.32. §1º: Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das 

contribuições referidas no artigo 31 durante o período em que se constatar o 

descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento 

correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe 

deu causa.  

 

Evidenciado esta que a legislação ordinária esta condicionada aos limites e 

disposições previstas no Texto Constitucional e em lei complementar onde as regras 

da ciência do direito estabelecem seu regramento central. Em todo o conjunto 

normativo aqui abordado pode-se observar que todo sistema jurídico deve estar 

alinhado com destaque a observância das garantias dos direitos fundamentais, fim 

último e razão de ser de todo o sistema jurídico.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Primeiramente, devemos ressaltar a clareza da decisão proferida pelo 

Suprema Corte definindo as balizas constitucionais para o aplicação das imunidades 

tributárias previstas no §7º do artigo 195 da Constituição Federal. Levando em conta 

a jurisprudência já assentada em ações diretas anteriores podemos observar a 

construção de um verdadeiro sistema para aplicação das imunidades tributárias.   

Importante ainda registrar que a decisão proferida pelo Plenário do Supremo 

Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4088-DF, com especial 

atenção ao sistema protetivo da filantropia estabelecido pelo legislador 

constitucional, não pode ser visto como mera limitação fiscalista. Sua abordagem 

deve ser compreendida segundo os ditames estatuídos no sistema jurídico-

constitucional buscando a prevalência das obrigações estatais de uma sociedade 
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democrática mais igualitária, permitindo ao Estado uma maior efetividade na 

cobertura dos direitos fundamentais a assistência social, educação e saúde.  A 

atuação do Supremo Tribunal Federal se mostrou fundamental no sentido de trazer 

maior equilíbrio e efetividade na aplicação da regra constitucional que trata de 

imunidades tributárias as entidades beneficentes de assistência social e nos limites 

que devem ser observados pelo legislador ordinário e pela administração tributária. 

A efetividade da decisão proferida pelo STF na ADIN 4480-DF precisa ser 

monitorada tanto em esfera administrativa pelas entidades interessadas mediante 

reclamação a Suprema Corte como em esfera judicial mediante a aplicação de 

sanções judiciais.  Não havendo esse monitoramento dos limites para regulação da 

fruição do direito a imunidade as contribuições sociais em razão da abusiva fixação 

de contrapartidas estaremos sofrendo verdadeira restrição estatal aos direitos 

fundamentais face a falta de recursos. Medidas legais repetidas após o 

reconhecimento de inconstitucionalidade de lei com o mesmo conteúdo é 

inadmissível criando sérios problemas a efetividade dos direitos fundamentais.  

A inobservância dos limites no âmbito da filantropia, na elevada situação de 

miserabilidade em que vivemos, tem levado ao judiciário centenas de 

questionamento que precisam de solução rápida como forma de evitar danos 

imediatos as camadas mais pobres da população. A evidência temos as inúmeras 

ações diretas de inconstitucionalidade que já foram apreciadas no âmbito da 

Suprema Corte.  

A dicotomia entre lei ordinária e lei complementar para dispor sobre questões 

de certificação das entidade beneficentes de assistência social certamente não 

auxiliam na solução dos problemas já que a discussão de tais questões passa pelo 

processo interpretativo.   

Nesse contexto é preciso sempre ter presente que as questões de filantropia 

estão direitamente vinculadas a fruição de direitos fundamentais merecendo 

especial celeridade e atenção nas decisões a serem proferidas.  
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