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APRESENTAÇÃO

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Pará foi por mim assumida em
solenidade perante o egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, no dia 12 de
abril de 2021. Ainda durante a campanha, fiz constar em nosso Plano de Gestão,
em mais de um eixo de trabalho, a preocupação com os trabalhos desenvolvidos
pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF-MPPA).
Essa ligeira referência é importante, porque a revista que ora apresento
refere-se a edição de 2018, preparada com o mínimo necessário de
conteúdo doutrinário, embora sem perda da qualidade da produção aqui
disponibilizada, porque a Revista do Ministério Público do Estado do
Pará, publicada sob a responsabilidade do CEAF, tem periodicidade anual,
nos termos do regulamento aprovado pelo Conselho Deliberativo. Mais
recentemente, foram publicadas as edições de 2017 e 2019. A fim de suprir
essa lacuna, obedecer o regulamento e dar sequência natural à Revista
do Ministério Público do Pará, trazemos ao público a Edição de 2018,
publicada eletronicamente não somente para reduzir custos, uma vez que a
pandemia da Covid-19 impôs a todos uma série de restrições financeiras e
também de circulação de material impresso em mãos como forte meio de
propagação do vírus; como também para propiciar uma rápida divulgação
e circulação da revista, além de avançarmos para as edição posteriores que
ainda não foram publicadas, a saber, 2020 e 2021. Para tanto, empenho dessa
Procuradoria-Geral de Justiça, através do Centro de Estudos, não faltará.
Para esta edição de 2018 foram selecionados pela Diretoria do CEAF,
uma vez que à época não havia Conselho Editorial, equívoco já suprido,
artigos então disponíveis na Diretoria de Publicações do CEAF e plenamente
aptos para inserção no periódico, a saber: “Sucessão do companheiro após
julgamento do Recurso Extraordinário 878.694/MG e Recurso Extraordinário
646.721/RS”, de autoria de Alexandre Marcus Fonseca Tourinho e Suzanne
Teixeira Braga Tourinho; “Crime de incitamento ou ajuda ao suicídio no Brasil
e em Portugal”, autor Franklin Jones Vieira da Silva; “Responsabilidade civil
nas relações peterno-filiais: (Im)possibilidade de dano moral por abandono
afetivo”, que tem como autor Hélio Jorge Regis Almeida; “As antinomias
impróprias em Norberto Bobbio”, subscrito por José Edvaldo Pereira Sales;
“Exclusão do crédito tributário como forma de alcance do princípio da
isonomia”, de Mário César Nabantino Arrais Braúna; e “O juspositivismo
sob a ótica de Hebert Hart e Ronald Dworkin”, do autor Reis Friede.

As demais seções da revista, incluindo crônicas legislativas e de
jurisprudências, sugestões de leitura e entrevista, deixam de constar
neste volume pelas razões acima indicadas. Apesar disso, as temáticas
abordadas e o nível de formação acadêmica e experiência profissional
dos seus autores enriquecem o conteúdo desta edição e fazem com que,
embora publicada serodiamente, seja um volume extremamente atual e
enriquecedor para os leitores. Certamente, mais uma grande contribuição
da Revista do Ministério Público do Pará para o pensamento jurídico.
Feitas essas considerações, desejo a todos uma boa leitura! E convido-os(as),
desde já, para que participem das próximas edições também como autores(as)!
Belém, Cidade das Mangueiras,
130 anos do Ministério Público do Estado do Pará,
22 de junho de 2021.
Cesar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador-Geral de Justiça
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Resumo: O presente trabalho tem como propósito principal o estudo de um relevante
fenômeno do Direito Civil, qual seja: a sucessão do companheiro, quer seja heteroafetivo
quer seja homoafetivo, tendo por base a decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou
inconstitucional o art. 1790 do Código Civil e suas repercussões na sucessão do companheiro
sobrevivente. Ao final, será destacado o recente entendimento consolidado no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral e como ficou a sucessão do
companheiro, com a aplicação do art. 1829 do Código Civil.
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Abstract: The main purpose of this work is to study a relevant phenomenon of Civil Law,
namely: the succession of a partner, whether hetero-affective or homo-affective, based on the
decision of the Supreme Court that judged art. 1790 of the Civil Code and its repercussions
on the succession of the surviving partner. At the end, the recent understanding consolidated
within the scope of the Federal Supreme Court will be highlighted, in terms of general
repercussion and how was the succession of the partner, with the application of art. 1829 of
the Civil Code.
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n.º 878.694/MG e do Recurso Extraordinário n.º 646.721/RS; 2.1 O Caso Concreto; 2.2
Histórico da decisão; 2.3 Ementa da decisão; 2.4 Análise do Acórdão; 3 Sucessão do
companheiro após a decisão do Supremo Tribunal Federal; 3.1 Sucessão do Companheiro
heteroafetivo e homoafetivo; 3.2 Comunhão Parcial de Bens; 3.3 Comunhão Universal de
Bens; 3.4 Separação Convencional de Bens; 3.5 Participação Final nos Aquestos; Conclusão;
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Introdução
A sociedade evoluiu muito com o passar dos anos, ensejando novas
formas de família. Entretanto, o Direito nem sempre acompanhou essa
evolução na mesma velocidade. A família é a base da sociedade e merece
toda a proteção possível, independentemente da forma de sua constituição,
formal ou informal. E os direitos sucessórios também devem ser protegidos.
O presente trabalho tem por objeto o estudo da sucessão do companheiro
após o julgamento do Recurso Extraordinário 878.694/MG e Recurso
Extraordinário 646.721/RS, que declarou inconstitucional o art. 1790 do
Código Civil, modificando significativamente as relações jurídicas advindas
da união estável.
A sucessão do companheiro após o advento do Código Civil passou a
ser regulada pelo art. 1790 e seus incisos. O artigo apresenta uma dissonância
com a sucessão dos cônjuges, trazendo insatisfação na ordem jurídica e
social, gerando vários processos judiciais questionando a constitucionalidade
do artigo em epígrafe.
O STF ao declarar a inconstitucionalidade do art. 1790 do CC, mandou
aplicar o art. 1829 e incisos aos casos de sucessão na união estável, a partir do
julgamento do Recurso Extraordinário 878.694/MG e Recurso Extraordinário
646.721/RS, instalando uma nova ordem na sucessão do companheiro e
promovendo mudanças significativas.
Para a elaboração do presente trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica
e consulta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro aborda noções
gerais sobre sucessão, em especial o princípio de saisine, base de toda a parte
de sucessões do Código Civil, e a ordem de vocação hereditária.
O segundo faz uma análise das decisões, apontando os principais pontos
do estudo.
E por fim, o terceiro capítulo, tão importante quanto os demais, apresenta
os direitos sucessórios do companheiro sobrevivente, após o julgamento do
R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 15-30, 2018
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Recurso Extraordinário 878.694/MG e Recurso Extraordinário 646.721/RS.
Não se buscou esgotar o assunto e sim contribuir para a compreensão
do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos
Extraordinários 878.694/MG e 646.721/RS e a correta aplicação aos
casos concretos de sucessão de relações decorrentes de união estável, quer
heteroafetiva, quer homoafetiva.
1 Noções gerais sobre sucessão
1.1 Princípio de Saisine
O princípio de saisine, princípio fundamental no Direito das Sucessões,
previsto no art. 1784 do Código Civil de 2002, assume um papel primordial
para todo o processo de sucessão.
O artigo 1784 estabelece que “Aberta a sucessão, a herança transmite-se,
desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
O ilustre mestre VELOSO (2016, p. 92) doutrina que:

A morte, a abertura da sucessão e a transmissão da herança aos
herdeiros ocorrem num só momento. Os herdeiros, por essa previsão
legal, tornam-se donos da herança ainda que não saibam que o autor
da sucessão morreu, ou que a herança lhes foi transmitida. Mas
precisam aceitar, bem como podem repudiá-la, até porque ninguém
é herdeiro contra a sua vontade. Mas a aceitação tem o efeito – como
diz o art. 1804 – de tornar definitiva a transmissão que já havia
ocorrido por força do art. 1784. E, se houver renúncia por parte do
herdeiro, tem-se por não verificada a transmissão mencionada no
mesmo artigo (art. 1804, parágrafo único).

O princípio de saisine é uma ficção jurídica e impõe que ocorrendo a
morte do autor da herança, seu patrimônio é transmitido automaticamente,
aos seus herdeiros, garantindo, assim, a continuidade da titularidade.
A personalidade da pessoa natural termina com a morte real, de acordo
com o art. 6° do Código Civil3, deixando de ser o sujeito, o titular de direitos
e obrigações, e consequentemente, abre-se a sucessão, uma vez que não se
admite no ordenamento jurídico brasileiro, patrimônio sem um titular.
Art. 6º A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em
que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.

3
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O patrimônio da pessoa natural constitui uma universalidade de direitos,
isto é, o complexo de relações jurídicas dotadas de valor econômico, de acordo
com o art. 91 do Código Civil4, e após a morte, passa a ser denominado de
herança.
A morte é o fato jurídico que enseja a sucessão hereditária. Como
regra, apenas abre-se a sucessão com a morte real, quer seja natural, quer
seja violenta. Admite-se, ainda, a abertura da sucessão nos casos de sentença
declaratória de morte presumida sem decretação de ausência5. Quando ocorre
a sentença declaratória de ausência, permite-se, inicialmente a abertura da
sucessão provisória, e posteriormente, a sucessão definitiva, após cumpridos
todos os prazos previstos e cumpridas todas as formalidades da lei.
O art. 1787 do Código Civil, em decorrência do princípio de saisine,
estabelece que “regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente
ao tempo da abertura daquela”.
Nesse aspecto, GONÇALVES (2016, P. 40) doutrina que:
“Assim, por exemplo, se a abertura da sucessão tiver ocorrido pouco
antes do advento da vigente Constituição Federal, que igualou os
direitos sucessórios dos filhos adotivos aos dos consanguíneos,
qualquer que seja a forma de adoção (art. 227, §6°), o adotado
pelo sistema do Código Civil de 1916 (adoção restrita) quando o
adotante já possuía filhos consanguíneos nada receberá, mesmo que
o inventário seja aberto após tal advento. Herdará, entretanto, em
igualdade de condições com estes, se a abertura ocorrer depois da
entrada em vigor da Carta Magna”.

Em relação a modalidade sucessória, o princípio de saisine prevê a
sucessão legítima e a testamentária, de acordo com o art. 1786 do Código Civil6.
Sucessão legítima é aquela que decorre da lei, e a sucessão testamentária, a
que decorre da vontade do de cujus.
Registra-se, por oportuno, que no presente trabalho, será abordado apenas
Art. 91 do Código Civil - Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma
pessoa, dotadas de valor econômico
5
Art. 7o Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:
I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida;
II- se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da
guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas
as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.
6
Art. 1.786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade.
4
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a sucessão legítima, e especificamente, a sucessão do companheiro, após a
decisão do STF, que julgou inconstitucional o art. 1790 do Código Civil.
1.2 Ordem de Vocação Hereditária
Na sucessão legítima são chamados para suceder os herdeiros legítimos.
Estes, de regra, devem existir no momento da abertura da sucessão para
que esta lhes sejam transmitida, ou seja, somente pessoas nascidas ou já
concebidas tem capacidade sucessória, de acordo com o art. 1798 do Código
Civil.
A capacidade sucessória não pode ser confundida com a legitimação
sucessória. São capazes para suceder as pessoas nascidas ou já concebidas7
(nascituro com vida intrauterina e os embriões concebidos in vitro) tem
capacidade sucessória. Legitimidade sucessória é a aptidão da pessoa para
receber os bens deixados pelo de cujus.
Dentro desse contexto, a vocação hereditária se dá nessa ordem, de
acordo com o art. 1829 do Código Civil8: descendentes, ascendentes, cônjuge
e parente colateral até o 4° grau.
Em relação a ordem de vocação hereditária, DIAS (2013, P. 129) doutrina
que:
...os herdeiros são divididos em classes e convocados segundo
um duplo critério: (a) primeiros os parentes mais próximos; (b) a
preferência é sempre dos descendentes. Esta afirmativa é tão antiga
que dispõe de uma forma latina que evidencia a preocupação de que
os descendentes devem ser sempre os primeiros chamados a herdar:
amor primum descendit, deinde ascendit.

Posteriormente, encontra-se os parentes em linha reta ascendente. Nesta
classe há uma combinação de linhas e grau.
Em terceiro lugar e seguindo a ordem de vocação surge o cônjuge, que é a
única classe de herdeiro legítimo que não decorre de vínculo de parentesco. E
Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão.
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória
de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado
bens particulares; II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III – ao cônjuge sobrevivente; IV – aos
colaterais.

7
8
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ainda há uma peculiaridade trazida pelo Código Civil: dependendo do regime
de bens do casamento, o cônjuge sobrevivente irá concorrer na sucessão com
os descendentes, e na falta destes, com os ascendentes. Não existindo ninguém
das classes já mencionadas, o consorte sobrevivente herdará sozinho.
DIAS (2013, p. 130) ao discorrer sobre a redação original do Código
Civil, doutrina:

“Ao trazer a ordem de vocação hereditária, olvidou-se o legislador
do companheiro sobrevivente (CC 1.829). Omissão justificável,
principalmente diante da norma constitucional (CF 226 §3°). A
sucessão na união estável está prevista em um único dispositivo
perdido entre as disposições gerais do direito sucessório (CC 1790).
O companheiro não ocupa a mesma posição do cônjuge, pois está
inserido em último lugar, depois dos herdeiros colaterais (CC 1790
IV). Só é convocado como herdeiro no caso de não haver nenhum
parente. Basta a existência de um primo ou de um sobrinho-neto do
companheiro falecido para o sobrevivente ser excluído da sucessão.
Somente lhe é assegurado o direito de concorrer com os herdeiros
antecedentes sobre os bens adquiridos durante a união. Claro que
este tratamento diferenciado concedido à união estável, além de
injusto, é flagrantemente inconstitucional.”

A lição de DIAS sobre companheiro é claríssima e vem ao encontro da
recente decisão do Supremo Tribunal Federal em julgar inconstitucional o
art. 1790 do CC9.
Em quarto lugar surgem os colaterais até o quarto grau, a saber: irmãos,
sobrinhos, tios, sobrinhos-netos, tios-avós e primos.
2 Análise da decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário
n.º 878.694/MG e do Recurso Extraordinário n.º 646.721/RS
2.1 O Caso Concreto
A recorrente vivia em união estável há nove anos e em regime de
comunhão parcial de bens. O falecido não tinha descendentes nem ascendentes
vivos, apenas três irmãos.
9

Interessante que o Acórdão, objeto do estudo, exemplifica exatamente a situação exposta por Dias, a saber: “29.
De forma ainda mais contrária à lógica do Direito das Sucessões, a distribuição citada acima seria a mesma, caso, ao
invés de irmãos, o falecido houvesse deixado apenas um tio-avô, um primo, ou um sobrinho-neto. Esses receberiam
todos os bens adquiridos gratuitamente, todos os adquiridos antes da união estável, e mais dois terços daqueles
adquiridos onerosamente durante a união estável. É que, nos termos do Código Civil, os colaterais até o quarto grau
são parentes sucessíveis (art. 1.729, III c/c art. 1.839).
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O Tribunal de Justiça de Minas Gerais10, com fundamento no art. 1.790,
III do Código Civil de 2002 e em virtude do de cujus não ter realizado
testamento, limitou o direito sucessório da recorrente a um terço dos
bens adquiridos onerosamente durante a união estável, excluídos os bens
particulares do falecido, os quais seriam recebidos integralmente pelos três
irmãos, herdando por direito próprio. Porém, se fosse casada com o falecido,
independentemente do regime de bens, a recorrente teria direito à totalidade
da herança, afastando os colaterais de segundo grau da sucessão, com base no
art. 1829, III do Código Civil.
O recurso foi fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
A recorrente alegou violação aos arts. 5º, I e 226, § 3º, ambos da
Constituição Federal. Pediu a declaração de inconstitucionalidade do art.
1.790 do Código Civil, por prever tratamento diferenciado e discriminatório
à companheira em relação à mulher casada. A recorrente alegou, ainda, a
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que
o Acórdão do Tribunal de origem, permitiu a concorrência de parentes
distantes do falecido com o companheiro sobrevivente. Requereu, por fim,
que verificada a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC, fosse declarada
a aplicação do art. 1.829 do Código Civil, em consonância ao disposto na
Constituição Federal.
A Corte Constitucional reconheceu caráter constitucional a controvérsia
acerca da validade do art. 1.790 do Código Civil, que estabelece ao
companheiro direitos sucessórios distintos daqueles outorgados ao cônjuge
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DIREITOS
SUCESSÓRIOS DA COMPANHEIRA. ARTIGO 1.790, III, DO CÓDIGO CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO DIREITO DE A
COMPANHEIRA SOBREVIVENTE HERDAR TÃO SOMENTE OS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE
DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL, EM CONCORRÊNCIA COM OS PARENTES COLATERAIS DE SEGUNDO
GRAU, EXCLUÍDOS, PORTANTO, OS BENS PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O Órgão Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade do art. 1.790, quando do julgamento do
Incidente de nº 1.0512.06.0322313-2/002, por entender que ordenamento jurídico constitucional não impede que
a legislação infraconstitucional discipline a sucessão para os companheiros e os cônjuges de forma diferenciada,
visto que respectivas entidades familiares são institutos que contêm diferenciações. 2) A teor do inciso III do art.
1790 do Código Civil, na falta de descendentes e ascendentes, o companheiro faz jus tão somente a um terço
dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável a título de herança, pois concorre com os
colaterais até quarto grau, devendo ser excluídos sua participação como herdeiro dos bens particulares do de cujus.
10
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pelo art. 1.829 do mesmo Código.
O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão
geral da questão constitucional suscitada11, por ser questão de relevância
social e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa.
2.2 Histórico da decisão
O Ministro Luís Roberto Barroso foi o relator do Recurso Extraordinário
878.694/MG.
O julgamento iniciou em 31 de agosto de 2016, obtendo sete votos pela
inconstitucionalidade do art. 1790 do Código Civil. Votaram nesse sentido os
ministros Luiz Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso
de Mello e Cármen Lúcia, além do próprio ministro Barroso. Após pedido
de vistas, Dias Tóffoli votou pela constitucionalidade da norma, justificando
tratamento constitucional diferenciado entre o casamento e a união estável.
E por fim, o ministro Marco Aurélio pediu novas vistas, unindo também o
julgamento do recurso extraordinário 646.721/RS, que tratava da sucessão de
companheiro homoafetivo, do qual era relator, justamente o REs 646.721/RS.
O Ministro Ricardo Lewandowski também foi voto vencido.
O julgamento foi finalizado em 10 de maio de 2017.
2.3 Ementa da decisão
A ementa do julgado tem o seguinte teor:

DIREITO
CONSTITUCIONAL E
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME
SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS.
1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família
legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as
famílias formadas mediante união estável.
2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges
e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a

DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL QUE
PREVEEM DIREITOS DISTINTOS AO CÔNJUGE E AO COMPANHEIRO.
ATRIBUIÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL.

11
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formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades
familiares é incompatível com a Constituição de 1988.
3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as
Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o
companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos
conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os
princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade
como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4.
Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento
ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que
não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às
partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública.
5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão
geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é
inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e
companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime
estabelecido no art. 1.829 do CC/2002.

2.4 Análise do Acórdão
O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o art. 1790 do
Código Civil12, que tratava sobre os direitos sucessórios do companheiro e
estabelecia diferenças entre a participação do companheiro e do cônjuge na
sucessão dos bens.
A Corte Constitucional equiparou a sucessão dos companheiros à dos
cônjuges, inclusive quando se tratar de uniões homoafetivas13. A decisão
foi proferida no julgamento dos Recursos Extraordinários - RES 646.721
e 878.694, ambos com repercussão geral reconhecida. Aquele abordou a
sucessão decorrente de uma relação homoafetiva e este tratou da união de um
casal heteroafetivo.
A Corte Constitucional entendeu que “no sistema constitucional vigente,
Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos
onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes:
I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho;
II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles;
III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV - não havendo parentes
sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.
13
A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento.
Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu
a “inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e
autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e
mesas consequências da união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011)
12

R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 15-30, 2018

23

é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges
e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime
estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil”.
O Informativo n° 864 do Supremo Tribunal Federal traz o seguinte
conteúdo sobre o julgamento em epígrafe:
O Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou que a Constituição
prevê diferentes modalidades de família, além da que resulta do
casamento. Entre essas modalidades, está a que deriva das uniões
estáveis, seja a convencional, seja a homoafetiva. Frisou que, após a
vigência da Constituição de 1988, duas leis ordinárias equipararam
os regimes jurídicos sucessórios do casamento e da união estável
(Lei 8.971/1994 e Lei 9.278/1996). O Código Civil, no entanto,
desequiparou, para fins de sucessão, o casamento e as uniões
estáveis. Dessa forma, promoveu retrocesso e hierarquização entre
as famílias, o que não é admitido pela Constituição, que trata todas
as famílias com o mesmo grau de valia, respeito e consideração.
O art. 1.790 do mencionado código é inconstitucional, porque
viola os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da
pessoa humana, da proporcionalidade na modalidade de proibição à
proteção deficiente e da vedação ao retrocesso.

O ordenamento jurídico brasileiro admite diversas formas de família,
quer elas nasçam de uma união formal e solene como o casamento13, quer
decorram de uma união informal como a união estável14. E não há hierarquia
entre elas. E ainda, há a família monoparental, prevista no art. 226, §4º da
Constituição Federal, que se entende, também, como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
GONÇALVES (2016. p. 35) doutrina ainda outras formas de família
como a anaparental, a avoenga, a eudemonista e a mosaica.
E por fim, em obediência a segurança jurídica, o STF firmou
entendimento no qual essa decisão se aplica apenas aos inventários judiciais
em que a sentença de partilha não tenha transitado em julgado e às partilhas
extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública, como prevê o art. 610,
§1º do CPC.
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 1º O casamento é civil e gratuita a
celebração.
14
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
...
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
13
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3 Sucessão do companheiro após a decisão do Supremo Tribunal Federal
3.1 Sucessão do Companheiro heteroafetivo e homoafetivo
O Supremo Tribunal Federal ao julgar inconstitucional o art. 1790 do
Código Civil, mandou aplicar o art. 1829, I do Código Civil às sucessões
decorrentes de relação informal, quer heteroafetivas, quer homoafetivas e
desde que pendente inventários judiciais em que a sentença de partilha não
tenha transitado em julgado e às partilhas extrajudiciais em que ainda não
haja escritura pública.
O art. 1829 do Código Civil assim dispõe:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão
universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640,
parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da
herança não houver deixado bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;

Para a correta aplicação do artigo 1829, I do Código Civil, faz-se
necessário primeiro identificar o regime de bens adotado pelo casal.
Dependendo do regime de bens escolhido no momento da constituição
da união estável, o companheiro irá concorrer ou não com os descendentes
ou ascendentes do de cujus.
A seguir cada um deles.
3.2 Comunhão Parcial de Bens
De regra, assim como no casamento, o regime de bens adotado é o
regime de comunhão parcial de bens.15
Este regime de bens16 estabelece que duas classes de bens: bens
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no
que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
16
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do
casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou
sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;
II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens
15
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particulares e os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável.
Os bens particulares são aqueles adquiridos antes da constituição da
relação informal, a título gratuito ou oneroso; bem como os bens adquiridos
de forma gratuita na constância da união.
Os bens adquiridos de forma onerosa são todos aqueles adquiridos na
constância da união estável17 de forma onerosa e os demais previstos no art.
1660 do Código Civil.
Por este regime, a companheira ou companheiro é herdeiro dos bens
particulares, concorrendo com os descendentes do de cujus, de forma igual,
herdando por cabeça, e na falta dos descendentes, a concorrência se dará com
os ascendentes.
Em relação aos bens adquiridos de forma onerosa na constância da união
estável, a companheira ou companheiro já é meeiro, sendo assim, não será
herdeiro desta parte. A parte que cabe ao de cujus, será deferida somente
aos herdeiros, em primeiro lugar aos descendentes, e na falta destes, aos
ascendentes.
E na falta destas duas classes, será deferida a integralidade da herança à
companheira ou ao companheiro sobrevivente.
3.3 Comunhão Universal de Bens
Este regime estabelece apenas uma classe de bens, ou seja, os bens
comuns, não importante se adquiridos antes ou depois do início da união
estável. Assim dispõe o art. 1.667 do Código Civil: o regime de comunhão
particulares;
III - as obrigações anteriores ao casamento;
IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;
V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
VII- as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.
17
Art. 1.660. Entram na comunhão:
I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;
III- os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;
IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;
V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou
pendentes ao tempo de cessar a comunhão.
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universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos
cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte:

Art. 1.668. São excluídos da comunhão:
I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade
e os sub-rogados em seu lugar;
II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;
III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de
despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;
IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro
com a cláusula de incomunicabilidade;
V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.

Dias (2013, p. 56) doutrina:

No regime da comunhão universal (CC 1.667 a 1.671) todos os bens
pertencem ao casal, inclusive os particulares existentes antes do
casamento e os recebidos por doação ou por herança por qualquer
dos cônjuges e os respectivos frutos. Como não existem bens
particulares, na hora de apartar a meação do cônjuge sobrevivente,
pouca coisa fica fora da divisão (CC 1.668). a cada um dos cônjuges
corresponde a metade ideal de todo o patrimônio que constitui
acervo único. É o que se chama de mancomunhão, propriedade em
mão comum que, apesar das semelhanças, não se confunde com o
condomínio.

Por este regime, em virtude da companheira ou companheiro já ser
meeiro, não há que ser falar em herança em favor daquele. Sendo assim, a
parte que cabe ao de cujus, será deferida somente aos herdeiros, em primeiro
lugar aos descendentes, e na falta destes, aos ascendentes.
E na falta destas duas classes, será deferida a totalidade da herança à
companheira ou companheiro sobrevivente.
3.4 Separação Convencional de Bens
Este regime não estabelece meação durante a convivência entre os
companheiros.
O art. 1.687 do Código Civil dispõe que estipulada a separação de bens,
estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges,
que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real.
Entretanto, ao se falar em sucessão de um deles, há herança a

R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 15-30, 2018

27

companheira ou ao companheiro sobrevivente, ocorrendo a concorrência
com os descendentes e na falta destes, com os ascendentes.
A companheira ou o companheiro herdará a integralidade da herança, na
falta de herdeiros descendentes e ascendentes.
3.5 Participação Final nos Aquestos
Este regime é bem particular e possui características próprias. O artigo
1672 do Código Civil prevê que cada cônjuge possui patrimônio próprio,
consoante disposto no artigo subsequente, e lhe cabe, à época da dissolução
da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a
título oneroso, na constância do casamento.
A lição de Dias (2013, p. 57) é clara: “no regime de participação final
nos aquestos (CC 1.672 a 1.686), a regra também é a incomunicabilidade dos
bens particulares. O acervo adquirido durante o casamento por cada um dos
cônjuges constitui patrimônio próprio, mas na hora da partilha é necessário
compensar valores”.
Entretanto, ao se falar em sucessão, a companheira ou o companheiro
sobrevivente será herdeiro, concorrendo com os descendentes, e na falta
destes, com os ascendentes.
Conclusão
Assim ficou estabelecido na decisão do STF, in verbis: “No sistema
constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório
entre cônjuges e companheiros devendo ser aplicado em ambos os casos o
regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil.”
No caso, o STF julgou inconstitucional o art. 1790 do Código Civil,
mandando aplicar o art. 1829 do Código Civil aos companheiros, quer sejam
decorrentes de uma relação heteroafetiva ou homoafetiva.
Portanto, o Supremo Tribunal Federal, com base nos valores afirmados
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pela Constituição Federal de 1988, em especial o princípio da igualdade e
da dignidade da pessoa humana, concluiu pela inconstitucionalidade do art.
1790 do Código Civil, acabando com as diferenças existentes na sucessão do
cônjuge e do companheiro, corrigindo, neste aspecto apenas, as distorções
existentes entre os institutos do casamento e da união estável no âmbito do
direito civil.
O art. 1829 do Código Civil está previsto no Título II que trata da
Sucessão Legítima, e os artigos seguintes são disposições que tem por base
o art. 1829 do CC.
Entretanto, em relação aos demais artigos, a decisão do STF os alcança?
Essa equiparação é para todos os fins sucessórios? Pode-se citar como
exemplo o art. 1832 do Código Civil, que assegura o direito a no mínimo de
um quarto da herança quando o cônjuge sobrevivente concorrer somente com
seus descendentes.
E ainda, o direito real de habitação, está assegurado a companheira ou ao
companheiro sobrevivente?
Desta forma, alguns pontos não estão claros na decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, mas são essenciais serem elucidados, em
obediência a segurança jurídica e para a materialização do princípio da
dignidade da pessoa humana, constitucionalmente assegurado e servindo de
fundamento da República Federativa do Brasil.
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CRIME DE INCITAMENTO OU AJUDA AO SUICÍDIO
NO BRASIL E EM PORTUGAL
CRIME OF INCITING OR AID TO SUICIDE IN BRAZIL AND
PORTUGAL
Franklin Jones Vieira da Silva1
Resumo: A elaboração do presente artigo tem como objetivo apresentar uma
análise doutrinária e prática do crime de incitamento ou ajuda ao suicídio,
previsto no artigo 135º do Código Penal. Seu desenvolvimento se fará através
dos ensinamentos apresentados pelos estudiosos do direito penal, para que se
possa promover o amplo entendimento que o tema requer. Em suma, o suicídio
pode ser definido como a deliberada destruição da própria vida. Assim, trata-se
de uma forma de autolesão, razão pela qual se faz impunível pelo direito penal.
No entanto, algumas circunstâncias que o cercam têm fundada importância para
o Direito Penal, razão pela qual, seu estudo se faz necessário, principalmente,
ante as diversas situações práticas que podem surgir a partir dele.
Palavras-chave: Suicídio; Ajuda; Incitamento; Crime; Direito Penal.
Abstract: The preparation of this article aims to present a doctrinal and
practical analysis of the crime of inciting or aiding suicide, provided for in
article 135 of the Penal Code. Its development will be carried out through
the teachings presented by scholars of criminal law, so that it can promote
the broad understanding that the subject requires. In short, suicide can be
defined as the deliberate destruction of life itself. Thus, it is a form of selfinjury, which is why it is unpunished under criminal law. However, some
circumstances surrounding it are of fundamental importance for Criminal
Law, which is why its study is necessary, mainly, in view of the various
practical situations that may arise from it.
Keywords: Suicide; Help; Incitement; Crime; criminal law.
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doutrinária do crime de incitamento ou ajuda ao suicídio; 3 Bem jurídico
protegido; 4 Sujeitos do crime; 5 Crime de perigo abstrato-concreto; 6
Conduta; 7 Tipo subjetivo; 8 Consumação e tentativa; 9 Gravação da pena; 10
Pacto de morte (ambicídio); 11 Jogos; 12 Testemunhas de Jeová; Conclusão;
Referências.
Promotor de Justiça no Estado do Pará. Professor de Direito Penal na FESAR – Faculdade de Ensino Superior
da Amazônia Reunida/PA. Mestrando em Ciências Jurídico-Criminais pela UOL - Universidade Autônoma de
Lisboa/PT. Especialista em Direito Processual Civil pela FIJ - Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ.

1

R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 31-47, 2018

31

Introdução
O crime de incitamento ou ajuda ao suicídio está consagrado no artigo 135º
do Código Penal Português2, o qual prevê inicial de até 3 (três) anos, podendo
chegar a 5 (cinco) anos se a vítima for menor de 16 anos ou por qualquer outro
motivo, tiver sua capacidade de valoração ou de determinação diminuída.
Referido crime também é punido na legislação penal brasileira, previsto
no artigo 122 do Código Penal Brasileiro3, que prevê pena máxima de 6 (seis)
anos se o suicídio se consuma, sendo, ainda, punido com pena de 1 (um) a 3
(três) anos, se da tentativa de suicídio a vítima vier a sofrer lesão corporal de
natureza grave. Não obstante, o Código Penal Brasileiro dispõe que a pena
será duplicada, se o crime for praticado por motivo egoístico ou se a vítima é
menor ou tem sua capacidade de resistência diminuída.
Nos ensina Nélson Hungria que suicídio é “a eliminação voluntária e
direta da própria vida. Para que haja suicídio é imprescindível a intenção
positiva de despedir-se da vida.”4
Fernando Silva conceitua suicídio como “o acto voluntário de auto-lesão
da vida, envolve a eliminação da vida por acção do próprio titular, sendo ele
que tem o domínio do processo lesivo com vista a colocar termo à sua vida,
fazendo-o de forma consciente e voluntária, quer no que diz respeito à prática
dos actos, quer na pretensão de morrer, o agente intencionalmente causa a
própria morte, ou deixa-se morrer.”5
Artigo 135º
1- Quem incitar outra pessoa a suicidar-se, ou lhe prestar ajuda para esse fim, é punido com pena de prisão até 3
anos, se o suicídio vier efectivamente a ser tentado ou a consumar-se.
2 - Se a pessoa incitada ou a quem se presta ajuda for menor de 16 anos ou tiver, por qualquer motivo, a sua
capacidade de valoração ou de determinação sensivelmente diminuída, o agente é punido com pena de prisão de 1
a 5 anos.
3
Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de
suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.
Parágrafo único - A pena é duplicada:
Aumento de pena
I - se o crime é praticado por motivo egoístico;
II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.
4
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 10 ed., rev., ampl. e atual. – Salvador:
JusPODIVM, 2018. pag. 86.
5
SILVA, Fernando. Direito penal especial: os crimes contra as pessoas: crimes contra a vida, crimes contra a vida
intra-uterina, crimes contra a integridade física. 4ª ed. - Lisboa: Quid Juris, 2017. Pag. 159.
2
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Na Cidade de Atenas, capital da Grécia, àquele que cometia suicídio
eram vedadas as honras da sepultura regular, bem como, cortavam sua mão e
enterravam à parte.
Na Roma antiga, a pessoa que desejasse cometer suicídio tinha que
apresentar suas razões ao Senado, que tomaria a decisão de aceitar ou não os
motivos apresentados, determinando o gênero da sua morte.
O Direito Canônico considerava a prática do suicídio um crime,
estipulando como sanção a proibição de se oferecer oferendas ao suicida.
Embora o suicídio não seja ilícito penal, a lei pune o comportamento
de quem incita ou ajuda outrem a suicidar-se. Segundo Rogério Sanches “a
incriminação aqui estudada não pune o fato de uma pessoa matar-se (ou tentar
fazê-lo), mas sim a conduta do terceiro que participa do evento, instigando,
induzindo ou auxiliando aquela a eliminar a própria vida. Só a vida alheia é
criminalmente protegida.”6
Observa Cezar Roberto Bitencourt: “Embora não se reconheça ao ser humano
a faculdade de dispor da própria vida, a ação de matar-se escapa à consideração do
Direito Penal. A não incriminação do suicídio não exclui, contudo, o seu caráter
ilícito. Fundamentos utilitaristas, basicamente, tornam inócua a sua definição como
crime e sua consequente punição. Se o fato consumou-se, o suicida deixou de existir e
escapou do Direito Penal assim como lhe escapou a própria vida; se, eventualmente,
o suicida falhar em sua tentativa, qualquer sanção que lhe pudesse ser imposta
serviria somente para reforçar-lhe a liberação de morrer. Ademais, não haveria
oportunidade para a sanção penal exercer qualquer de suas finalidades, ‘nem – como
afirma Aníbal Bruno – a ação segregadora , porque aí autor e vítima estão dentro do
mesmo indivíduo, nem a influência intimidativa, porque quem não temeu a morte
e a angústia de matar-se não poderá ser sensível à injunção de qualquer espécie de
pena, e somente fora de todo domínio penal, e mesmo do poder público, se poderá
exercer sobre o suicida frustrado uma influência emendativa ou dissuasória.’”7
CUNHA, Rogério Sanches. Código penal para concursos. 11 ed., ver., atual. e ampl. – Salvador JusPODIVM,
2018. pag. 373.
7
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra pessoa - 17 ed. ver.,
ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2017. Pag. 149/150.
6
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Devemos observar que embora o crime de incitamento ou ajuda ao
suicídio esteja integrado ao capítulo que trata dos crimes contra a vida,
estamos diante de crime autônomo, pois como assevera Fernando Silva: “O
que está em causa é a participação, ou a interferência na morte de outro, sem
que chegue a ser o autor a provocar essa morte. Estando em causa uma conduta
de suicídio. Quem domina o facto lesivo da vida é a própria vítima, embora
o agente tenha participação activa e decisiva nesse facto, seja incitando-a à
prática da auto-lesão da vida, seja prestando-lhe uma ajuda para esse fim.”8
1 Suicídio no Brasil e em Portugal
Segundo informações publicadas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), aproximadamente 800 mil pessoas suicidam-se todos os anos, o que
significa uma pessoa a cada quarenta segundos.
No Brasil, o número de suicídios, segundo o Ministério da Saúde,
aumentou 12%, apresentando os seguintes índices referentes ao crescimento
ocorrido entre 2011 e 2015:
a) Em 2011, foram 10.490 mortes: 5,3 a cada 100 mil habitantes.
b) Em 2015 o número chegou a 11.736: 5,7 a cada 100 mil.
c) Esta é a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 e 29 anos.
No que se refere as taxas de mortalidade, temos o seguinte quadro:
a) Os homens 79% do total
b) As mulheres 21% do total
c) Viúvos, solteiros e divorciados foram os que mais morreram por suicídio
(60,4%)
d) Os indígenas são os que mais cometem suicídio (15,2), se comparados
com brancos (5,9) e negros (4,7).
Quanto ao meio mais utilizado, a pesquisa constatou a utilização do
enforcamento:
SILVA, Fernando. Direito penal especial: os crimes contra as pessoas: crimes contra a vida, crimes contra a vida
intra-uterina, crimes contra a integridade física. 4ª ed. - Lisboa: Quid Juris, 2017. Pag. 159.

8
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a) 66,1% entre os homens
b) 47% as entre mulheres.
Em relação a tentativa de suicídio:
a) Mulheres são maioria (69%) e 31,1% tentam mais de uma vez.
b) Entre 2011 e 2016 ocorreram 48.204 tentativas e o principal meio é
envenenamento ou intoxicação (58%).
Todos os dias no Brasil, 30 pessoas tiram a própria, sendo que entre 2011
e 2015 foram 55.649 casos (média de 11 mil por ano). A taxa de casos de
suicídio no país é de 5,5 mortes para cada 100 mil habitantes.
Urge ressaltar que pela primeira vez o Ministério da Saúde divulgou
esses dados em forma de boletim epidemiológico, como faz com outras
doenças, como dengue e gripe.
Quanto a Portugal, o País está acima da média de suicídios em todo
o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Foi registrada
em 2015, uma taxa de 13,7 mortes por cada cem mil habitantes, sendo que a
média mundial é de 10,7 mortes por cada cem mil habitantes.
Merece destaque o fato de ser o suicídio a segunda principal causa de
morte entre os jovens de 15 aos 29 anos, globalmente.
Por fim, a Organização Mundial da Saúde, tem como objetivo diminuir
o número de suicídios em 10% até o ano de 2020.
2 Qualificação doutrinária do crime de incitamento ou ajuda ao suicídio
Crime material: exige a efetiva lesão ao bem juridicamente protegido,
qual seja, a vida.
• Crime instantâneo: consuma-se com a ocorrência da morte.
• Crime comissivo: Os núcleos do tipo são “incitar ou ajudar”. Exige-se
uma conduta positiva por parte do agente.
• Crime omissivo: Existe corrente doutrinária que admite a forma
omissiva, levando em consideração a função de garantidor.
•
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Crime de ação livre: Admite qualquer forma de execução nas
modalidades “incitar ou ajudar”.
• Crime de conteúdo variado: Se o agente pratica mais de uma ação
descrita no tipo penal (incita e depois ajuda fornecendo a corda pra a
vítima se suicidar), responde apenas por um crime.
•

Crime comum: Qualquer pessoa pode praticar.
• Crime principal: Não está subordinado à prática de nenhum um outro
crime anterior do qual depende sua existência.
• Crime simples: Ofende um único bem jurídico, qual seja, a vida.
• Crime plurissubsistente: Exige a conduta inicial (incitar ou ajudar),
e a conduta final da vítima, resultando morte. Excepcionalmente, por
se tratar de crime no qual a conduta só será punida com o advento do
resultado naturalístico, não comporta tentativa, embora exista posição
contrária.
•

3 Bem jurídico protegido
No que respeita ao bem jurídico tutelado pelo direito penal, a conduta
tipificada como incitamento ou ajuda ao suicídio protege a vida humana, muito
embora, Enrico Ferri defendesse que o homem podia renunciar a vida, sendo,
portanto, indevida a intervenção da lei penal.9 No entanto, cabe destacar a
inexistência do “direito de morrer”, que no dizer de Fernando Silva “Aceitar
a licitude do suicídio, equivaleria a considerar a existência de um direito ao
suicídio, o que seria de todo inaceitável. Em primeiro lugar, a Constituição
da República Portuguesa consagra o direito à vida, e não o direito sobre a
vida, não existe base jurídica que permita sustentar que é atribuído a cada
um o direito de pôr termo à sua própria vida. Por outro lado, se a cada um
fosse atribuído esse direito, estaria a pessoa habilitada a actuar em sua defesa,
permitindo-lhe, à luz da defesa do seu direito a se suicidar, agredir aquele que
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra pessoa – 17 ed. ver.,
ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2017. Pag. 150.

9
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tentasse impedi-lo de consumar o seu facto, fazendo-o em legítima defesa.
Na realidade, não estamos em presença de um direito, o da pessoa se suicidar,
que cada um possa impor aos seus semelhantes.”10
O suicídio atinge um bem jurídico indisponível, qual seja, a vida, assim,
embora não seja tipificado como crime, isso não afasta sua ilicitude, já que
atinge interesses éticos e morais do Estado. Por isso que a participação em
suicídio é considerada crime, pois trata-se de incitar ou ajudar a prática de um
ato que não é juridicamente lícito, uma vez que não se trata do exercício de
um direito subjetivo amparado pela lei.
Cezar Roberto Bitencourt destaca que “é exatamente sua natureza ilícita
que legitima, excepcionalmente, a coação exercida para impedi-lo, sem
constituir o crime de constrangimento ilegal.11
4 Sujeitos do crime
Por tratar-se de crime comum, qualquer pessoa pode figurar no polo
ativo do crime de incitamento ou ajuda ao suicídio, não sendo exigido pela
lei nenhuma qualidade especial do autor.
Será admissível o concurso de pessoas (coautoria ou participação).
Assim, se A incita B a suicidar-se, será autor do crime; se A e B, de comum
acordo, incitarem C a suicidar-se, respondem em coautoria; no entanto, se
A induzir B a incitar C a suicidar-se, A será partícipe (desempenhou ação
meramente acessória) e B será o autor do crime de incitamento ao suicídio,
vez que terá praticado a ação descrita no tipo legal.
No polo passivo do crime, só poderá figurar pessoa capaz, uma vez que
o suicídio ocorre com a eliminação da própria vida, devendo ser praticado
de forma consciente e voluntária, ou seja, o sujeito passivo deve ter o pleno
discernimento de sua conduta.
SILVA, Fernando. Direito penal especial: os crimes contra as pessoas: crimes conra a vida, crimes contra a vida
intra-uterina, crimes contra a integridade física. 4ª ed. - Lisboa: Quid Juris, 2017. Pag. 161.
11
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra pessoa - 17 ed. ver.,
ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2017. Pag. 150.
10
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Caso o sujeito que venha praticar o suicídio não tenha plena capacidade
de compreender o fato, sendo, portanto, incapaz, estaremos diante da prático
do crime de homicídio, pois teremos a incapacidade do suicida como mero
instrumento daquele que lhe provocou a morte.
Como bem destaca Rogério Sanches: “Exige-se, ainda, que a conduta
do agente seja dirigida a uma ou várias pessoas determinadas, não bastando
o mero induzimento genérico, dirigido a pessoas incertas (ex.: espetáculos,
obras literárias endereçadas ao público em geral, discos etc.).”12
Outro não é o entendimento de Cezar Roberto Bitencourt: “É
indispensável que a atividade humana destine-se a participar do suicídio de
uma pessoa determinada, não se configurando o crime em exame quando
visar um número indeterminado de pessoas, como, por exemplo, a publicação
de uma obra literária recomendando, como alternativa honrosa de vida, o
suicídio, ainda que leve a esse desiderato um sem-número de pessoas.”13
Por fim, caso a vítima seja forçada ao suicídio, estaremos diante a prática
do crime de homicídio, tipificado no artigo 132º do Código Penal Português.
5 Crime de perigo abstrato-concreto
No Direito Penal Português temos a posição de Maria Valadão Silveira,
para quem o crime de incitamento ou ajuda ao suicídio configura crime de
perigo concreto, agindo o agente com dolo de dano ou lesão. Não obstante
a isso, Fernando Silva sustenta tratar-se de crime de perigo abstratoconcreto, constituindo-se a tentativa ou a consumação condições objetivas de
punibilidade, pois o que o artigo prevê como fato típico é a participação no
suicídio de outrem, consumando-se quando o agente pratica uma das ações
tipificadas, apenas sendo punido se o suicida vier a praticar atos de execução.14
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 10 ed., rev., ampl. e atual. – Salvador:
JusPODIVM, 2018. pag. 87.
13
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra pessoa. - 17 ed. ver.,
ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2017. Pag. 155.
14
SILVA, Fernando. Direito penal especial: os crimes contra as pessoas: crimes contra a vida, crimes contra a vida
intra-uterina, crimes contra a integridade física. 4ª ed. - Lisboa: Quid Juris, 2017. Pag. 168.
12
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No Direito Penal Brasileiro a corrente majoritária, tendo como um de seus
expoentes Nelson Hungria, defende que o resultado morte ou lesão corporal
grave constitui condição objetiva de punibilidade. Por outro lado, Cezar
Roberto Bitencourt defende que a morte e as lesões graves são resultados
naturalísticos do crime.
Concordamos com Fernando Silva, acreditando tratar-se de crime de
perigo abstrato-concreto, em que o agente atua com dolo de perigo especial,
haja vista que sua conduta põe em perigo a vida de outra pessoa, “o que
significa que não basta incitar ou ajudar o suicida, sendo necessário que a
conduta se revele particularmente perigosa, essa especial perigosidade é
aferida pela susceptibilidade que apresenta de levar a vítima a cometer
efetivamente o suicídio, ou, pelo menos, a iniciar os actos destinados a esse
fim.”15
6 Conduta
São duas a formas de praticar o tipo penal em estudo:
a) Incitar (participação moral) – caso em que o agente do crime faz nascer na
vítima a ideia, bem como, a vontade de cometer o suicídio;
b) Ajudar (participação material) – o agente do crime presta à vítima auxílio
material, facilitando com sua ação, a execução do suicídio, tendo como
exemplo emprestar corda para o enforcamento.
Estamos diante de um crime de ação múltipla, assim, se o agente praticar,
no mesmo contexto fático, mais de uma ação descrita no tipo legal, deverá
responder por um único crime, como no caso de A incitar a B a cometer
suicídio, ajudando o mesmo, fornecendo-o substância letal (veneno).
Diverge a doutrina quanto a possibilidade do crime de incitamento ou ajuda
ao suicídio ser praticado por omissão. Fernando Silva escreve: “Nesta matéria,
Costa Andrade segue a posição da maioria da doutrina e considera que perante
um suicídio livre e responsável o dever de garante do omitente cessa. O que
15

Ob. cit. pag. 168/169.
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implica o afastamento de qualquer responsabilidade criminal, o autor defende
esta posição utilizando a mesma argumentação que mencionamos para os casos
de homicídio a pedido da vítima por omissão.” Não obstante, continua o autor:
“No entanto, consideramos necessário ter em conta que se podem configurar
diferentes tipos de situações desta natureza. Em relação ao incitamento, porque
corresponde à forma de actuação por instigação, compreende-se que não seja
plausível fazê-lo por via omissiva, pois incitar pressupõe um acto direccionado
para a pessoa com intuito de a conduzir à prática de alguma acção. Mas, se o
agente não impede o acto suicida, podendo fazê-lo, ou actuando materialmente
impedindo que o suicida prossiga a sua intenção, ou não o demovendo da ideia
de concretizar o suicídio, porque a perigosidade existe, podendo ser tão grave
como o comportamento por acção, e porque estamos convictos que o agente
continua a estar vinculado, perante a ordem jurídica, da obrigação de impedir
o acto, já se consubstancia possível responsabilizar o agente pelo crime de
incitamento ou ajuda ao suicídio por omissão.”16
No direito brasileiro, nos ensina Guaracy Moreira Filho que “Alguns
como Damásio, Paulo José da Costa, Bento Faria e Frederico Marques
entendem não ser possível o auxílio ao suicídio por omissão, pois a expressão
contida no tipo penal indica conduta comissiva. (...) De outra parte, Mirabete,
Noronha, Greco, Nucci e Hungria admitem o auxílio, desde que o agente
tenha o dever jurídico de evitar o resultado. Nucci dá o exemplo muito
parecido com o de Anibal Bruno em que o pai sabendo da intenção suicida do
filho menor, sob poder familiar, nada faz para impedir do resultado.”17
Por fim, trazemos a baila a seguinte questão: Que crime pratica o agente
que depois de prestar ajuda material ao suicida, impede de forma dolosa, a
intervenção salvadora de terceiro, ao ver a vítima pedindo socorro, após ter
se arrependido do ato? Entendemos que o agente deverá responder pelo crime
de homicídio e não pelo crime do artigo 135º do Código Penal.
16
17

Ob. cit. pag. 172/173.
MOREIRA FILHO, Guaracy. Código penal comentado. 6ª ed. São Paulo: Rideel, 2017. Pag. 292/293.
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7 Tipo subjetivo
O elemento subjetivo do crime de incitamento ou ajuda ao suicídio é
o dolo, que consiste na vontade consciente de incitar ou ajudar alguém a se
suicidar.
Sobre a possibilidade do dolo eventual, escreve Rogério Sanches: “O
dolo eventual é perfeitamente possível, como no clássico exemplo do pai que
expulsa de casa a filha desonrada, consciente de que tal arbitrariedade (e falta
de compreensão) poderá incutir na jovem a vontade de se matar, aceitando o
risco de produzir o resultado fatal.”18
Acrescenta Cezar Roberto Bitencourt que “A consciência e a vontade,
que representam a essência do dolo, também devem estar presentes no dolo
eventual, ara configurar determinada relação de vontade entre o resultado
e o agente, que é exatamente o elemento que distingue o dolo da culpa. É
fundamental, enfim, que o agente represente a possibilidade de levar a vítima
ao suicídio e anua à sua ocorrência, assumindo o risco de produzi-lo.”19
Não se pune a forma culposa do presente crime, logo, caso o agente, por
culpa, leve uma pessoa a suicidar-se, não responderá pelo crime do artigo
135º do Código Penal, ante a falta de previsão legal (conduta atípica), não
configurando sequer homicídio culposo.
8 Consumação e tentativa
Guaracy Moreira Filho20 entende que o crime de incitamento ou ajuda ao
suicídio consuma-se com a morte da vítima, posição compartilhada por Cezar
Roberto Bitencourt, para quem o crime estará consumado quando o tipo estiver
inteiramente realizado, ou seja, “quando o fato concreto se subsume no tipo
abstrato da lei Penal.”21
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 10 ed., rev., ampl. e atual. – Salvador:
JusPODIVM, 2018. pag. 90.
19
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra pessoa - 17 ed. ver., ampl.
e atual. - São Paulo: Saraiva, 2017. Pag. 158.
20
MOREIRA FILHO, Guaracy. Código penal comentado. 6ª ed. São Paulo: Rideel, 2017. Pag. 292.
21
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra pessoa – 17 ed. ver.,
ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2017. Pag. 159.
18
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Por outro lado, escreve Rogério Sanches que “É cada vez mais crescente,
no entanto, a corrente que nega à morte (ou lesão corporal) a natureza jurídica de
condição objetiva de punibilidade, pois representa o objetivo e propósito a que se
direcionava e voltava o intento do agente. (...) Trata-se, na realidade, do próprio
resultado naturalístico. Para esta corrente, a tentativa é também juridicamente
inadmissível, embora possível sob o aspecto fático. Afirmam que: ‘De acordo
com a previsão lega do Código, se não houver a ocorrência da morte ou lesão
corporal de natureza grave, o fato é atípico. Desse modo, o ato de induzir, instigar
ou prestar auxílio para que alguém se suicide, sem que deles decorram os eventos
naturalísticos acima mencionados, não constitui crime.’”22
Cezar Roberto Bitencourt fomenta o debate explicando que: “A nosso
juízo, ao contrário do que se tem afirmado, o Código Penal Brasileiro não
considera o crime de suicídio consumado quando determina a punição
diferenciada para a hipótese de sobrevir somente lesão corporal grave.
Ao contrário, pune a tentativa, uma tentativa diferenciada, uma tentativa
qualificada, mas sempre uma tentativa, na medida em que, além de distinguir
o tratamento dispensado à não consumação da supressão da vida da vítima,
reconhece-lhe uma menor censura, à qual atribui igualmente uma menor
punição, em razão do menor desvalor do resultado: a punição do crime
consumado é uma e a punição do crime tentado (com lesão grave) é outra.”23
Por fim, Fernando Silva explica que: “Em relação à tentativa, em sede
de crime de incitamento ou ajuda ao suicídio a mesma não se coloca, pois,
pela interpretação do tipo não faz sentido responsabilizar o facto tentado,
o que se conclui essencialmente por dois motivos: porque aquele que tenta
incitar outro a suicidar-se não pratica um facto com perigosidade suficiente
que mereça a sua punição, e também porque nesse caso estarão ausentes as
condições objectivas de punibilidade. Deve concluir-se pela inadmissibilidade
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 10 ed., rev., ampl. e atual. – Salvador:
JusPODIVM, 2018. pag. 92.
23
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra pessoa - 17 ed. ver.,
ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2017. Pag. 163.
22
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da punibilidade da tentativa do tipo crime tipificado no art.º 135º do Código
Penal.”24
9 Gravação da pena
Tanto o Código Penal Português, quanto o Código Penal Brasileiro,
trazem uma causa de aumento da pena, no caso de vítima menor (Portugal:
16 anos – Brasil: 18 anos), ou se tiver sua capacidade de determinação ou
valoração sensivelmente diminuída.
A Lei Penal Portuguesa trás pena de 1 a 5 anos, enquanto a legislação
brasileira dispõe que a pena de 2 a 6 anos será duplicada.
Fernando Silva nos ensina que: “A justificação desta gravação assenta
na maior vulnerabilidade que a vítima apresenta, ficando mais desprotegida
diante da atitude do autor, o que pressupõe um maior perigo da sua conduta,
gerando, consequentemente, um maior desvalor da acção. Esta solução,
merece um reparo pelo facto do legislador ter apresentado um desvio em
relação à solução da culpa, segundo a qual não haverá suicídio quando o
suicida se encontre numa situação que, de acordo com as regras gerais do
direito penal, lhe excluiria a culpa. Acabando por admitir que um inimputável
em razão da idade cometa um suicídio, remetendo o critério de distinção
entre suicídio e autoria mediata de homicídio para outro fator.”25
Devemos observar que a diminuição da capacidade de valoração
ou de determinação pode ocorrer por qualquer causa, seja em razão de
desenvolvimento mental incompleto ou, ainda, em razão de embriagues,
enfermidade, senilidade, drogodependência etc.
10 Pacto de morte (ambicídio)
O chamado ambicídio ou pacto de morte, ocorre quando duas ou mais
pessoas, livremente, decidem firmar um pacto em que deliberam que irão
morrer ao mesmo tempo. Desse fato podem ocorrer algumas situações,
vejamos:
SILVA, Fernando. Direito penal especial: os crimes contra as pessoas: crimes contra a vida, crimes contra a vida
intra-uterina, crimes contra a integridade física. 4ª ed. - Lisboa: Quid Juris, 2017. Pag. 170.
25
Ob. cit., pag. 171.
24
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1) Se cada uma das pessoas envolvidas no pacto, ingerir veneno de por si,
aquela que por razões diversas sobreviver, deverá responder pelo crime de
incitamento ou ajuda ao suicídio das que morreram;
2) Se uma delas ministrar o veneno as demais e sobreviver, responderá pelo
crime de homicídio das demais, uma vez que o crime de incitamento ou ajuda
ao suicídio não admite qualquer ato executório por parte de outrem;
3) Se cada uma das pessoas envolvidas ministrar veneno a outra, teremos a
figura do homicídio em relação a pessoa para a qual ministrou o veneno e
incitamento ou ajuda ao suicídio daquelas a qual não ministrou a substância
letal;
4) Caso um terceiro seja contratado para ministrar a substância venenosa aos
pactuantes, responderá pelo crime de homicídio dos que morrerem e tentativa
de homicídio dos que sobreviverem. Por outro lado, os pactuantes que por
razão diversa venham a sobreviver, responderam por incitamento ou ajuda ao
suicídio dos demais.
11 Jogos
Vejamos alguns jogos que podem levar à morte dos seus participantes:
1) Roleta russa – Jogo no qual se deixa uma única bala no tambor de um
revólver, faze-o girar, em seguida aponta a arma para si próprio ou para outra
pessoa, sem ter conhecimento da posição exata da munição, vindo a apertar o
gatilho. Referido jogo não se enquadra no tipo penal do crime de incitamento
ou ajuda ao suicídio, uma vez que, atualmente, a doutrina de forma majoritária
entende que nesses casos, estará presente a figura do dolo eventual, onde o
agente assume o risco de produzir o resultado, isto é, no episódio de Roleta
Russa, aquele que sobreviver, deve responder pelo crime de homicídio.
2) Duelo Americano – neste jogo tem-se duas armas, no entanto, apenas uma
está carregada. Cada participante fará a escolha de uma arma e ambos deverão
acionar o gatilho apontando-a para a própria cabeça e ao mesmo tempo. O
resultado será que um dos jogadores terminará gravemente ferido ou morto.
Assim, o participante sobrevivente responderá pelo crime de incitamento ou
R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 31-47, 2018

44

ajuda ao suicídio, pois incitou ou mesmo ajudou o perdedor a se matar.
3) Roleta Paulista – jogo onde o condutor de veículo automotor toma a decisão
de passar os cruzamentos de uma avenida, a noite, com os faróis do carro
apagados. Caso ele venha a colidir com outro veículo ou atropelar pedestre
(desde que haja morte), responderá pelo crime de homicídio por aplicação do
dolo eventual, uma vez que assumiu o risco de produzir o resultado.
4) Baleia Azul (o jogo do suicídio) – “Pule de um prédio alto. Tire sua
vida”, é o último desafio do jogo conhecido por Baleia Azul, que levou 130
jovens a cometerem suicídio. Referido jogo surgiu na Rússia e tem como
finalidade desafiar jovens em grupos formados nas redes sociais, a cumprir
tarefas determinadas, que chegam sempre às 4h20min, horário considerado
pelos especialistas como inspirador para a prática do suicídio. Encontramos
entre os desafios lançados, ficar 24 (vinte a quatro) horas sem dormir, assistir
continuamente filmes de terror, desenhar no braço, utilizando uma navalha, uma
baleia, caminhar em trilhos de trem etc. este jogo apresenta dois personagens, o
curador que é quem faz os desafios e as baleias quem os cumpre.
Analisando as circunstâncias do fato, podemos chegar a seguinte
conclusão no que diz respeito a responsabilidade criminal do responsável
pelo incitamento:
a) Se a vítima for capaz de entendimento, o agente comete o crime de
incitamento ao suicídio previsto no artigo 135º do Código Penal;
b) se a vítima não tiver capacidade de entendimento, o agente comete o crime
de homicídio;
c) se a vítima é menor de 16 anos ou por qualquer motivo, tem sua capacidade
de determinação ou valoração sensivelmente diminuída, o agente responde
pelo crime de incitamento ao suicídio, com a gravação da pena prevista no
artigo 135º, nº 2, do Código Penal.
12 Testemunhas de Jeová
Acerca da presente questão, escreve Rogério Sanches: “Rogério Greco,
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com maestria, bem resolve o problema de um adepto da seita das Testemunhas
de Jeová que, após ferir-se gravemente em um acidente de trânsito, necessitando
uma transfusão de sangue, recusa-se a fazê-lo sob o argumento de que prefere
morrer ao ser contaminado com sangue de outra pessoa. Em resumo: a)
sendo imprescindível a transfusão, mesmo sendo a vítima maior e capaz,
tal comportamento deve ser encarado como tentativa de suicídio, devendo o
médico intervir, pois está na posição de garantidor; b) os pais, subtraindo o
filho menor da necessária intervenção cirúrgica, responderão por homicídio,
pois naturais garantidores do filho, sendo inaceitável a tese da inexigibilidade
de conduta diversa.”26
Conclusão
O crime de incitamento e ajuda ao suicídio apresenta diversos detalhes,
o que torna seu estudo empolgante.
Talvez o suicídio seja um aspecto do maior problema filosófico da
humanidade, qual seja, o mal e o sofrimento humano, assim, termino o
presente artigo, fazendo menção ao poeta popular brasileiro Leandro Gomes
de Barros27, que assim, escreveu:
Se eu conversasse com Deus
Iria lhe perguntar:
Por que é que sofremos tanto
Quando viemos pra cá?
Que dívida é essa
Que a gente tem que morrer pra pagar?
Perguntaria também
Como é que ele é feito
Que não dorme, que não come

E assim vive satisfeito.
Por que foi que ele não fez
A gente do mesmo jeito?
Por que existem uns felizes
E outros que sofrem tanto?
Nascemos do mesmo jeito,
Moramos no mesmo canto.
Quem foi temperar o choro
E acabou salgando o pranto?

26
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 10 ed., rev., ampl. e atual. – Salvador:
JusPODIVM, 2018. pag. 95.
27
https://www.pensador.com/frase/MjE1NjA3NQ/
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histórica da problemática, o ordenamento jurídico positivo, com enfoque
nos princípios constitucionais, bem como o posicionamento hodierno da
jurisprudência pátria.
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Sciences and lay people in the formation of an understanding regarding the
possibility of incurring moral damage of an affective nature arising from
family relationships. The historical evolution of the problem was taken as a
reference, the positive legal system, with a focus on constitutional principles,
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Introdução
Visa o presente trabalho acadêmico analisar a viabilidade jurídica da
reparação patrimonial por ocasiões de abandono por entes ligados por
relações de afeto no âmbito familiar. A pesquisa em relação a esta temática
foi motivada em virtude da crescente judicialização de conflitos familiares
envolvendo situações dessa natureza.
Fora adotada a técnica da pesquisa bibliográfica, da busca por artigos
publicados em revistas especializadas e do estudo da jurisprudência pátria
aplicada á problemática proposta e aos seus desdobramentos.
A análise desta problemática específica permitirá a compreensão das
possíveis consequências jurídicas que comportamentos inadequados no
âmbito familiar podem gerar para aqueles que insistem em violar a dignidade
humana daqueles que, na linguagem coloquial, ‘’não pediram para vir ao
mundo’’. O presente artigo está estruturado em 3 capítulos, sendo exposta a
afetividade como instituto jurídico em constante construção e a busca de sua
efetiva proteção.
1. Evolução histórica do princípio da afetividade no ordenamento
jurídico brasileiro
1.1. Família: evolução histórica
O afeto talvez seja apontado atualmente como o principal fundamento
das relações familiares. É pacífico que este decorre da valorização constante
da dignidade humana, entretanto, a força deste princípio foi fruto de evolução
histórica que se passa a tratar neste capítulo. Tomou-se como referência a
realidade nacional guardando-se na retentiva o fato de as repercussões
econômicas e sociais guardarem forte ligação com a estrutura da família
brasileira.
Durante um longo período preponderou a chamada família tradicional,
de cunho rural baseada no modelo patriarcal, hierarquizado e transpessoal.
Tal padrão era baseado no matrimônio, de tradição católico-romana, no
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relacionamento entre homem e mulher seguindo-se a máxima religiosa
registrada na Bíblia de ‘’o que Deus une, o Homem não separa’’.1
Neste modelo de família, priorizavam-se os laços patrimoniais em
detrimento dos laços afetivos. A família tradicional tal como se constituiu por
séculos, em que a figura patriarcal teve papel preponderante, com o passar
das gerações, foi abrindo espaço para outras estruturas familiares, tendo
como ponto de ruptura o movimento feminista.
Exemplifica essa mudança de paradigma o advento da Lei n. 4.121/62
mais conhecida como “Estatuto da Mulher Casada”, dispondo sobre
a situação jurídica da mulher no âmbito familiar e matrimonial, sendo
considerado tal instrumento normativo o marco histórico para o início da
transformação jurídico-familiar brasileira.
A Lei 6.515/1977, que regula os casos de dissolução da sociedade conjugal
e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, também denominada
‘’Lei do Divórcio’’ veio dar contornos ao surgimento de novas formas
familiares ante ao crescente grau de independência feminina na sociedade,
passando o sistema jurídico a proteger com mais ênfase o direito de escolha
da mulher, auxiliando-a em um contexto social de extremo preconceito e
machismo ante as outrora ‘’desquitadas’’.
Avançando na História, constata-se que com a promulgação da
Constituição Federal de 1988, a visão de família passou a ter novos horizontes.
A dita ‘’Constituição Cidadã’’ instaurou a igualdade entre o homem e a
mulher, passando a tutela familiar a proteger de forma isonômica todos os
seus integrantes, o casamento, a união estável e a família monoparental.
O advento da Constituição da República de 1988 alçou o princípio
da dignidade da pessoa humana à categoria de princípio basilar de todo
o ordenamento, passando a ser o epicentro axiológico de toda a ordem
constitucional. Previsto no art. 1º, III,2 da Constituição, o princípio também
Evangelho de São Mateus, Capítulo 19, versículo 6; Evangelho de São Marcos, Capítulo 10, versículo 9.
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:
III - a dignidade da pessoa humana;

1
2
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é citado expressamente no §7º do art. 2263 quanto à proteção da família pelo
Estado e pela própria sociedade.
Um novo paradigma de família é então erigido nesse novo padrão
Constitucional: o núcleo familiar passa a ter como fundamento as relações
de afetividade. Desta forma, com a complexidade social trazida pela
contemporaneidade, caracterizada pela velocidade das informações, com a
difusão de novos valores, fora transformada de sobremaneira o modo de se
conceber o fenômeno familiar, ensejando a formação de novos paradigmas
de núcleos familiares.
1.2. Uma nova forma de analisar o fenômeno familiar
A relação entre homem e mulher no seio familiar deixou de ser uma
relação de autoridade para centrar-se num elemento muito mais sensível,
o afeto. A afetividade passou a ser preponderante para a conquista de uma
relação familiar duradoura e saudável.
Desta forma a classificação de família não se restringe mais as famílias
nucleares. Nos dias de hoje, existem famílias recompostas, monoparentais,
homoafetivas e mais um sem número de formas.
A socioafetividade4 é o elo que une todas estas classificações de família.
Como categoria de direito de família tem sistematização recente no Brasil.
Esse fenômeno, que já era objeto de estudo das Ciências Sociais e Humanas,
migrou para o Direito como categoria própria, pelos estudos da doutrina
jurídica especializada, a partir da metade da década de 1990.
Portanto, o afeto como ganha status de valor jurídico, dado o
reconhecimento de sua natureza constitucional bem como a valorização deste
novo paradigma como núcleo conformador do conceito de família.
1.3. Princípio da afetividade

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar
é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse
direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
4
A filiação socioafetiva é vista como uma construção da realidade fática; pai ou mãe não são apenas aqueles
quem transmitem a carga genética, são também aqueles que exercem tais funções no cotidiano. O Código Civil
de 2002 já prevê esse tipo de parentesco em seu Art. 1.593: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de
consangüinidade ou outra origem”.(grifo nosso).
3
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É na família que o homem se dignifica, encontra solidariedade e afeto.
Ali estão presentes os principais atores de sua vida, personagens de sua
criação e mestres de sua formação: os pais e os parentes. Enquanto isso, um
mundo se abre e é desvendado dia-a-dia pela criança, e é esse círculo de afeto
que lhe garante o seu desenvolvimento psíquico.
Não é difícil constatar que a família é a estrutura basilar de toda a sociedade.
É como se fosse ela a representação em menor escala daquilo que vemos do
lado de fora. Famílias sadias representam uma garantia de uma sociedade sã,
defensora de seus valores e caminhando rumo ao desenvolvimento. A essa
altura, pode-se afirmar que a sociedade nada mais é do que um reflexo do que
acontece dentro dos lares.
O afeto é uma necessidade primária do ser humano. Isso significa dizer
que o afeto é um elemento sem o qual o ser humano não consegue viver, sendo,
portanto, imprescindível para a vida humana e insubstituível por qualquer
outro elemento presente na natureza. O que determina a essencialidade do
afeto para a vida humana é, sem dúvida, o fato de o homem ser uma espécie
social. Há uma necessidade recíproca, sendo impossível viver em completo
isolamento e solidão por toda uma vida.
A carência sócio-afetiva do ser humano é bastante conhecida para as
ciências da saúde. Em interessante passagem, Daniel Goleman, psicólogo,
Doutor pela Universidade de Harvard, em sua obra que virou best-seller em
todo o mundo, descreve tal importância:
Acrescenta-se a solidão à lista de riscos emocionais para a saúde – e
os laços emocionais estreitos à lista de fatores protetores. Estudos
feitos durante duas décadas, envolvendo mais de trinta e sete mil
pessoas, mostram que o isolamento social – a sensação de que não
temos com quem partilhar os nossos mais íntimos sentimentos
ou ter uma relação de intimidade – duplica a possibilidade de
contrairmos doenças ou de morrermos. O isolamento, por si só,
concluiu uma comunicação científica de 1987 publicada na revista
Science, é tão importante para as taxas de mortalidade quanto o
fumo, a alta pressão sanguínea, o colesterol alto, a obesidade e a
falta de exercício físico. (GOLEMAN,1995, p. 193 e 194).

Resta assim comprovada a necessidade do afeto para o ser humano sendo
R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 49-71, 2018

53

o mesmo um elemento essencial ao desenvolvimento psicológico e social do
homem devendo o núcleo familiar esforçar-se para a sua efetiva proteção.
Maria Berenice Dias, doutrinadora referência no Direito de Família
moderno, relaciona a conexão entre o princípio da dignidade humana e o
direito das famílias, assim lecionando:
[...] a dignidade da pessoa humana encontra na família o solo
apropriado para florescer. A ordem constitucional dá-lhe especial
proteção independentemente de sua origem. A multiplicação das
entidades familiares preserva e desenvolve as qualidades mais
relevantes entre os familiares – o afeto, a solidariedade, a união, o
respeito, a confiança, o amor, o projeto de vida comum –, permitindo
o pleno desenvolvimento pessoal e social de cada partícipe com
base em ideais pluralistas, solidaristas, democráticos e humanistas.
(DIAS, 2009. p.62).

Na mesma esteira, quanto ao princípio da afetividade, Paulo Luiz Netto
Lôbo outro jurista de referência no Direito de Família, aduz que:

[...] o princípio da afetividade tem fundamento constitucional;
não é petição de princípio, nem fato exclusivamente sociológico
ou psicológico. No que respeita aos filhos, a evolução dos valores
da civilização ocidental levou à progressiva superação dos fatores
de discriminação, entre eles. Projetou-se, no campo jurídicoconstitucional, a afirmação da natureza da família como grupo
social fundado essencialmente nos laços de afetividade. ( LÔBO,
2009).

O mesmo autor traz ainda, na mesma obra, aqueles que seriam os
quatro fundamentos constitucionais essenciais do princípio da afetividade:
a igualdade entre os filhos, independentemente de sua origem (art. 227, §6º,
CF/88), a adoção como escolha afetiva com igualdade de direitos (art. 227,
§§5º e 6º, CF/88), a dignidade de família sendo constitucionalmente tutelada
como comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes,
incluindo-se os adotivos (art. 226, §4º, CF), e o direito à convivência familiar
como prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227, CF).
A relação entre o princípio da afetividade e o princípio da dignidade da
pessoa humana é bastante íntima. O princípio da afetividade consagra o valor
jurídico do afeto na vida do ser humano, alçando-o ao patamar de Direito
Fundamental, enquanto o princípio da dignidade da pessoa humana unifica
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em torno de si os Direitos Fundamentais e aponta a direção para a consecução
do objetivo maior, que não é outro senão, a dignificação do ser humano. De
certo, a dignidade é o melhor (talvez o único) meio de se alcançar os objetivos
que estão expressamente previstos na Carta maior.
Claro está que, se não houver uma elevação do afeto à categoria de valor
jurídico, não haverá dignidade possível. Esse traço característico é também
uma característica do direito ao afeto, estando este implícito do direito das
famílias. Não há dúvidas, no plano da moral, de que a família deve ser o berço
afetivo do homem. Assim, o afeto familiar deve ser tutelado pelo direito,
até porque a sua violação importa em sofrimento grave da pessoa que viveu
carente de sua presença.
Portanto, o direito ao afeto, consequência do princípio da afetividade,
não encontra muitas dificuldades para se enquadrar na atual sistemática
constitucional como um direito fundamental implícito do homem, uma vez
que apresenta todas as características que os demais direitos dessa espécie
têm, além de ter inegáveis vínculos com os mais importantes princípios do
Estado Democrático de Direito.
Verifica-se, portanto, que o afeto sempre esteve presente nas relações
familiares, ainda que presumido. No entanto, somente veio a receber a
devida relevância jurídica com a ordem constitucional instaurada em 1988.
Urge nos dias atuais a sua tutela jurídica tanto de forma preventiva, como
principalmente, a obtenção por aqueles que foram lesados neste direito a justa
e devida compensação pela dor moral em caso de abandono afetivo, como
será tratado no curso deste artigo.
2. Responsabilidade civil em hipótese de abandono afetivo
2.1. A família e a sua tutela jurídica
Como visto no capítulo anterior, a entidade familiar ganha um novo
contorno, agora delineada pela afetividade, ou seja, o que se entende por
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família nos dias atuais não se restringe somente ao local de sobrevivência
do indivíduo, mas principalmente o ambiente em que o mesmo encontra
a sua realização como ser humano. No presente capítulo será analisada a
possibilidade jurídica de reparação civil em caso de ofensa a esta afetividade,
consubstanciada no abandono afetivo.
A Constituição Federal de 1988 consagrou a dignidade da pessoa humana
e a igualdade como princípios fundamentais, principalmente a igualdade
de gêneros. Passou-se a ver cada membro da família como um indivíduo
possuidor de necessidades e direitos individuais, dentro de uma coletividade.
Outros instrumentos normativos como o Código Civil de 2002 (Lei Nº
10.406/2002), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/1990) e
a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, também contribuem
para a tutela da entidade familiar, auxiliando a compreensão das figuras
do afeto e do cuidado como valores jurídicos. Assim, é priorizada a tutela
das pessoas em detrimento do patrimônio, abandonando as interpretações
normativas meramente individualistas, abrindo-se cada vez mais espaço a
pretensões referentes a dignidade humana.
Destaca-se nesse conjunto normativo a nova ordem constitucional, que
deu novo conceito à família e elevou a dignidade da pessoa humana ao ápice
dos direitos fundamentais, fazendo com que as relações familiares passassem
por um fenômeno conhecido como despatrimonialização, centrando-se
principalmente na pessoa de seus membros e no afeto.
Consequentemente, surgiram demandas em relação a possíveis violações a
essa tão protegida dignidade humana, inclusive na esfera afetiva. No entanto, em
um primeiro momento as ações ajuizadas a título de danos morais nas relações
afetivas permaneciam no âmbito conjugal. Não se discutia a priori a possibilidade
de haver uma lide entre pais e filhos no tocante a esfera da afetividade.
A conhecida tese do abandono afetivo, abandono paterno-filial, ou
ainda a também chamada teoria do desamor, tem sido objeto de inúmeras
discussões entre os juristas pátrios, em especial os doutrinadores da área
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de Direito de Família e os Civilistas estudiosos da responsabilidade civil.
No presente capítulo, serão verificados os pressupostos doutrinários para a
configuração da responsabilidade civil por abandono afetivo.
Com a evolução dos estudos sobre o psiquismo humano, um
denominador comum se extraiu: a decisiva influência do contextofamiliar
para o desenvolvimento sadio de pessoas em formação.
2.2. Responsabilidade civil, dano moral e abandono afetivo
Tendo em vista a família possuir o status de bem jurídico relevante ao
corpo social, o seu não desenvolvimento adequado bem como as rupturas dos
deveres de cuidado entre os seus entes, em especial o abandono afetivo, vem
possibilitando a responsabilização civil como medida de reparação pela dor
moral sofrida pelos lesados.
Desta forma, a reparabilidade do dano encontra respaldo legal no Código
Civil de 2002 em seu artigo 952, parágrafo único, uma vez que pode-se
quantificar o preço de um bem não só por seu valor econômico, mas também
pelo seu valor de afeição. Assim o abandono afetivo pode gerar obrigação
indenizatória, conforme o Enunciado nº 8 do Instituto brasileiro de Direito de
Família (IBDFAM), ex vi:

Enunciado nº 8: O abandono afetivo pode gerar direito à reparação
pelo dano causado.

Para a propositura da ação de danos morais por abandono afetivo, o dano
deverá ser evidente, comprovando-se a inexistência do afeto, sentimento
este que deveria fazer parte das relações familiares, tendo em vista que se o
responsável pelo abandono afetivo praticado se preocupasse com o bem-estar,
bem como com a integridade física e psíquica do abandonado, com certeza não
agiria dessa forma, e provavelmente a situação não chegaria a tal ponto.
O dever de indenizar originário do abandono afetivo fundamenta-se
no dano concreto à personalidade do indivíduo e no nexo causal. Todavia,
percebe-se que os critérios adotados nos tribunais do nosso país referentes à
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compensação do dano moral podem variar bastante, porém, os mais comuns
são as decisões que se utilizam do critério da extensão do prejuízo, o critério
do grau de culpa e o critério referente à situação econômica, seja do causador
do dano, seja da própria vítima.
Sérgio Cavalieri Filho especifica que o dano moral está intimamente
ligado à dignidade do indivíduo:
[...] temos hoje o chamado direito subjetivo constitucional à
dignidade. E dignidade nada mais é do que a base de todos os
valores morais, a síntese de todos os direitos do homem. O direito à
honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade, ou qualquer
outro direito da personalidade, todos estão englobados no direito
à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito
constitucional relativo aos direitos fundamentais. (CAVALIERI
FILHO, 1998, p. 60-61).

Desta forma, constata-se que o dano moral, em última análise, é uma
violação à dignidade humana, a um princípio constitucional. Normalmente,
o que fere a nossa dignidade é a humilhação, o constrangimento, a ofensa,
a mágoa, e quando a jurisprudência optou por fazer decorrer o dano moral
desses sentimentos, acertou acerca de sua real natureza jurídica.
O dano afetivo, consubstancia-se em um trauma psicológico e pode ser
ocasionado por um abandono afetivo. Este abandono pode ser exemplificado
por uma violência física ou verbal, pela ausência injustificada e prolongada
no tempo de um pai ou de uma mãe que negam o convívio dos filhos, de um
irmão que pelo papel de referência na família se ausenta e nega auxílio aos
demais fraternos, dentre outras inúmeras situações.
Ao abandono afetivo, em situações de sua ocorrência é dada a tutela
genérica dada ao dano moral, ao passo que ao abandono intelectual e
material existem formas específicas de tutela em caso de seus respectivos
descumprimentos a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei.
8.069/1990), bem como no Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940).
Nesse sentido, os preceitos da Constituição Federal e do Código Civil
referentes a atos praticados, em geral, às relações civis, passam a constar
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também nas relações familiares, de maneira especial às parentais, como
forma de respeitar a probabilidade natural de responsabilização daqueles que,
investidos do poder familiar, exercem posição de responsabilidade.
Cumpre registrar que a dor é subjetiva, porém o abandono afetivo é
objetivo, bastando provar a ausência ou outra situação configuradora para
estar subentendido o dano.
Desta forma, como será exemplificado no capítulo seguinte sobre a
posição jurisprudencial acerca do problema suscitado no presente artigo,
demonstra-se ser possível a responsabilização por danos morais em
decorrência de abandono afetivo.
Tal possibilidade se exprime, primeiramente, na nova ótica do Direito
de Família moderno. Tal ramo do Direito, em sua atual perspectiva civilconstitucional, dá primazia a dignidade da pessoa humana bem como aos
novos valores que permeiam os laços familiares consubstanciando o binômio
afeto/cuidado.
Ademais, a inclusão dos danos morais decorrentes do abandono afetivo
nas relações de filiação no rol de danos passíveis de compensação, levam em
conta a ponderação de interesses consubstanciados de um lado, na autonomia
paterna/materna, e de outra, na integridade psicofísica do infante/adolescente
ou outro ente familiar. Fundamenta-se tal possibilidade de reparação na
solidariedade familiar e social à luz dos princípios próprios do Direito de
Família moderno.
O Direito de Família Moderno constitui-se em normas jurídicas
de caráter multifacetário pois regulam relações pessoais, patrimoniais e
assistenciais. Assim, disciplina as relações pessoais, o entrelaçamento entre
cônjuges, ascendentes, descendentes e parentes, no que é pertinente ás
relações patrimoniais aquelas que se se desenvolvem no seio familiar e em
decorrência dele, e no tocante ás relações assistenciais aquelas desenvolvidas
entre cônjuges entre si, pais e filhos, e também nos casos de tutoria e curatela.
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2.3. Danos morais entre parentes (pais e filhos)
Sabe-se que a família se rege por premissas reveladas na afetividade
e na espontaneidade, traduzindo um espaço de realização do indivíduo. A
relação entre pais e filhos, ao contrário da relação entre os cônjuges, é perene
e marcada pela assimetria entre tais entes familiares.
Para a doutrina civilista, tem-se os danos morais objetivos, os in re ipsa e os
subjetivos. Danos morais objetivos são aqueles que violam diretamente um direito
da personalidade tais como honra, imagem e bom nome. O dano moral in re ipsa
decorre de uma presunção relativa ou juris tantum, de uma circunstância de fato,
independendo de prova. E o dano moral subjetivo é aquele em que não há uma
violação direta a um direito específico da personalidade, mas um determinado
comportamento ilícito causado a outrem que proporcione sofrimento intenso,
atingindo o seu bem estar psíquico e em razão desse sofrimento intenso devendo
haver uma compensação em caso de sua ocorrência.
Nas relações entre pais e filhos não há isonomia, sendo, portanto, uma
relação assimétrica, ocorrendo portanto o chamado ‘’poder familiar’’, ante
a vulnerabilidade dos filhos. Desta forma, há que ser observada a condição
especial destes como seres em fase de formação, portanto vulneráveis,
baseando a sua respectiva tutela jurídica nos princípios de proteção integral e
de seu melhor interesse.
Portanto, caso ocorra dano psicológico ou sofrimento injusto oriundo
de abandono afetivo, juristas especializados em responsabilidade civil como
o italiano Steffano Rodotá (1964), vem dando mais atenção à vítima do que
o autor do fato/ato ilícito, importando-se mais para as consequências que a
vítima sofreu do que para o ato praticado. No capítulo seguinte será abordado o posicionamento jurisprudencial a respeito da responsabilidade civil por
abandono afetivo em leading cases que sinalizam como o Poder Judiciário
vem enfrentando situações de violação ao Direito Fundamental à afetividade.
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3. Posicionamento jurisprudencial a respeito da possibilidade de
reparação por danos morais oriundos de abandono afetivo
3.1. Evolução jurisprudencial
Os Tribunais do Brasil no que se refere ao reconhecimento do afeto
e da responsabilidade civil pelo abandono afetivo vêm modificando,
paulatinamente os seus entendimentos, fundamentos e preceitos.
A importância do afeto e da manutenção dos vínculos familiares foi
manifestada em decisão judicial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, em que, amparados no artigo 229 da Constituição
Federal, os desembargadores concederam ordem em Mandado de Segurança
para que se pudesse reduzir a carga horária e a remuneração de um filho
único de modo que este pudesse cuidar do seu pai, um idoso doente. A
decisão foi fundamentada no princípio da efetividade máxima das normas
constitucionais, conforme segue:
Mandado de Segurança – Princípio da efetividade máxima das
normas constitucionais – Pedido de redução de carga horária, com
redução de salário, formulado por filho de pessoa idosa objetivando
assistir-lhe diante da doença e solidão que o afligem – Cuidados
especiais que exigem dedicação do filho zeloso, única pessoa
responsável pelo genitor – Dever de ajuda e amparo impostos
à família, à sociedade, ao Estado e aos filhos maiores ordem
concedida. (AC 2005.0110076865 – TJDF – 5ª Turma Cível, Relator
Desembargador João Egmont, 26.4.2007). (AC 2005.0110076865
– TJDF – 5ª Turma Cível, Relator Desembargador João Egmont,
26.4.2007).

São três os principais casos paradigmáticos em que a Jurisprudência pátria
passou a proferir decisões a favor da condenação por abandono afetivo de
menores de idade. O primeiro caso tramitou na 2ª Vara da Comarca de Capão
da Canoa, no Rio Grande do Sul, autuado sob o n. 141/1030012032-0. Neste
caso, julgado em setembro de 2003 pelo Juiz Mário Romano Maggioni, o pai
foi julgado à revelia e condenado ao pagamento de R$ 48.000,00. O processo
transitou em julgado na primeira instância e está em fase de execução de
sentença, conforme se infere do sítio eletrônico oficial do Tribunal de Justiça
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do Rio Grande do Sul.
O caso de maior repercussão na mídia brasileira foi o julgamento proferido
em abril de 2004 pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Alçada de Minas Gerais,
na Apelação Cível n. 408.550-5, em que foi relator o Desembargador Unias
Silva, ao reformar a decisão de primeira instância, condenou o pai a pagar ao
filho a importância de R$ 44.000,00 como indenização por danos morais em
razão de abandono afetivo. A ementa do julgamento é a seguinte:

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – RELAÇÃO PATERNOFILIAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE. A dor sofrida pelo filho, em
virtude do abandono paterno, que o privou do direito à convivência,
ao amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser indenizável, com
fulcro no princípio da dignidade humana. (MINAS GERAIS, 2004).

O julgado foi reformado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 757.411-MG. O argumento
constitucional do Tribunal mineiro que invocava o princípio da dignidade
humana foi abandonado, passando-se à aplicação do Código Civil brasileiro
então em vigência, o de 1916, sobre responsabilidade civil:

RESPONSABILIDADE
CIVIL. ABANDONO
MORAL.
REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A indenização por dano moral pressupõe a prática de ato ilícito, não
rendendo ensejo à aplicabilidade da norma do art. 159 do Código
Civil de 1916 o abandono afetivo, incapaz de reparação pecuniária.
Recurso especial conhecido e provido.(MINAS GERAIS, 2004).

O Superior Tribunal de Justiça, além de afirmar estar-se valendo
das disposições aplicáveis à responsabilidade civil, sustentou em sua
argumentação que eventual condenação do pai a pagar os danos morais ao
filho não ajudaria a melhorar a relação entre ambos, e que o Poder Judiciário
não pode obrigar alguém a amar.
Em um primeiro momento, a jurisprudência pátria se sentia insegura e
refratária à possibilidade de indenização por dano afetivo. Argumentava-se
que a lei, ao disciplinar o poder familiar, previa as sanções as quais estavam
sujeitos os pais que não cumpriam com os seus deveres paternos. Era destacado
que entre estas sanções, não se encontrava a compensação pecuniária.
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Para esta primeira corrente, as sanções previstas no Código Civil ao pai
que não cumpria com os deveres oriundos do poder familiar traduziam em
suspensão do poder familiar, perca da guarda dos filhos ou até mesmo em
condenação na esfera criminal.
Outro importante argumento que sustentava a não concessão da
reparação em questão é que além da ausência de previsão expressa na lei,
o amor e o afeto são por natureza espontâneos, logo, não poderia o Direito
compelir alguém a amar e a aproximar quem quer que seja, estando a causar
mal maior do que o próprio afastamento caso assim fosse admitido, pois o
relacionamento familiar estaria envolto em uma série de ressentimentos e
ressalvas.
Ademais, a primeira corrente também se amparava na ideia de que as
relações afetivas não devem ser monetarizadas, destacando-se os seguintes
julgados que bem sintetizam esse primeiro momento da Jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL Nº 757.411 - MG (2005/0085464-3)
RELATOR : MINISTRO FERNANDO GONÇALVES EMENTA
RESPONSABILIDADE
CIVIL. ABANDONO
MORAL.
REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A indenização por dano moral pressupõe a prática de ato ilícito,
não rendendo ensejo à aplicabilidade da norma do art. 159 do Código
Civil de 1916 o abandono afetivo, incapaz de reparação pecuniária.
2. Recurso especial conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos,
relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos
e das notas taquigráficas a seguir, por maioria, conhecer do recurso
e lhe dar provimento. Votou vencido o Ministro Barros Monteiro,
que dele não conhecia. Os Ministros Aldir Passarinho Junior, Jorge
Scartezzini e Cesar Asfor Rocha votaram com o Ministro Relator.
Brasília, 29 de novembro de 2005 (data de julgamento). MINISTRO
FERNANDO GONÇALVES, Relator.
RECURSO ESPECIAL Nº 514.350 - SP (2003/0020955-3)
RELATOR : MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR
EMENTA CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS
REJEITADOS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. I. Firmou
o Superior Tribunal de Justiça que “A indenização por dano moral
pressupõe a prática de ato ilícito, não rendendo ensejo à aplicabilidade
da norma do art. 159 do Código Civil de 1916 o abandono afetivo,
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incapaz de reparação pecuniária” (Resp n. 757.411/MG, 4ª Turma,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime, DJU de 29.11.2005). II.
Recurso especial não conhecido. ACÓRDÃO Vistos e relatados
estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta
Turma, por unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros João
Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão e Fernando Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 28 de abril de
2009 (Data do Julgamento) MINISTRO ALDIR PASSARINHO
JUNIOR Relator

Com argumentos mais consentâneos com o constitucionalismo
contemporâneo, especialmente no que diz respeito à eficácia do princípio
da dignidade humana, aliado ao princípio da solidariedade e aos demais
princípios constitucionais constantes do artigo 227 da Lei Fundamental,
deve-se observar o raciocínio desenvolvido pelo Desembargador Unias Silva,
do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, ao relatar o processo de Apelação
Cível n. 408.550-5:
No seio da família da contemporaneidade desenvolveu-se
uma relação que se encontra deslocada para a afetividade. Nas
concepções mais recentes de família, os pais de família têm certos
deveres que independem do seu arbítrio, porque agora quem os
determina é o Estado. Assim, a família não deve mais ser entendida
como uma relação de poder, ou de dominação, mas como uma
relação afetiva, o que significa dar a devida atenção às necessidades
manifestas pelos filhos em termos, justamente, de afeto e proteção.
Os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência e não
somente do sangue. No estágio em que se encontram as relações
familiares e o desenvolvimento científico, tende-se a encontrar a
harmonização entre o direito de personalidade ao conhecimento da
origem genética, até como necessidade de concretização do direito
à saúde e prevenção de doenças, e o direito à relação de parentesco,
fundado no princípio jurídico da afetividade. (MINAS GERAIS,
2004).

Assim, em um segundo momento, guiada pela própria evolução do
corpo da sociedade, pelos valores da nova ordem constitucional e do Direito
de Família moderno, as Cortes superiores passam a reconhecer a aplicação do
dano moral afetivo em casos de sua respectiva violação.
Como um dos argumentos desta mudança de paradigma destaca-se que
esta indenização não teria por objetivo compelir o pai à realização de seus
deveres paternos, mas sim, atender a duas relevantes funções: uma função
punitiva e outra função dissuasória.
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Outrossim, o comportamento de abandono de um pai em relação a um
filho por exemplo, é um ato ilícito capaz de gerar um grave dano psíquico
para aquele que sofreu a violação de seu direito a afetividade.
Ademais, esta indenização por dano moral em decorrência de abandono
afetivo, em que pese não estar prevista de forma específica no livro relativo
ao Direito de Família no Código Civil de 2002, tem, entretanto, guarida
nos artigos 11 e 12 do mesmo codex ao tutelarem os chamados direitos
da personalidade, que é a faceta privada da dignidade da pessoa humana,
bem como no artigo 5º do texto constitucional. Desta forma, tais elementos
normativos servem de amparo para a tutela preventiva e compensatória dos
direitos da personalidade.
Por fim, conclui-se que destituir o pai do ônus do poder familiar, seria um
verdadeiro prêmio ao infrator. É extremamente relevante para esta segunda
corrente o leading case identificado no REsp 1159242 do STJ da relatoria da
Ministra Fátima Nancy Andrighi, em que muito bem se diferenciou amor de
cuidado.
Para a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, o amor é um sentimento
espontâneo e insuscetível de valoração patrimonial ao passo que o cuidado,
por se considerar um valor jurídico em si, possui natureza cogente. Assim
sendo, não se pode obrigar ninguém a amar outrem porém o dever jurídico de
cuidado exige responsabilidades na criação, educação e sustento dos filhos,
sendo possível a reparação por danos morais em caso de seu descumprimento.
O distanciamento entre pais e filhos produz sequelas de ordem emocional
e pode comprometer o seu sadio desenvolvimento. O sentimento de dor e de
abandono podem deixar reflexos permanentes na vida de uma pessoa. Por
certo, a decisão proferida pelo STJ no REsp 1.159.242/SP reconheceu o
cuidado como valor jurídico, identificando o abandono afetivo como ilícito
civil, a ensejar o dever de indenizar, eis um excerto do voto:
Abandono afetivo. Compensação por dano moral. Possibilidade.
1 . Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes
à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/
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compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico
objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não
com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam
suas diversas desinências , como se observa do art. 227 da CF/88. 3.
Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida
implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma
de omissão. Isso porque O facere, que atinge um bem juridicamente
tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e
companhia - de cuidado - importa em vulneração da imposição
legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação
por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras
hipóteses que minimizam a possibilidade ele pleno cuidado ele um
dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de
cuidados parentais que, para além do mero cumprimento ela lei,
garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições
para uma adequada formação psicológica e inserção social. 5. A
caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes
ou, ainda, fatores atenuantes - por demandarem revolvimento de
matéria fática - não podem ser objeto de reavaliação na estreita
via do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título ele
compensação por danos morais é possível, em recurso especial,
nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem
revela-se irrisória ou exagerada. 7 . Recurso especial parcialmente
provido. (STJ, REsp 1.159.242/SP, 3 ª T., Rel. M i n . Nancy
Andrighi, p. 10/05/2012) .

Dessa maneira, a ação de indenização proposta por filho contra pai,
pleiteando a reparação pecuniária contra o seu genitor, que, mesmo cumprindo
o dever de prestação alimentícia, não se fazia presente, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça tem-se consolidado que é necessária a observação
de cada caso concreto e o real objetivo do pedido, evitando, dessa forma, que
se faça uma monetarização do afeto, “[...] pois é necessário se sentir como
filho e não como caça-níquel” (BERNARDES, 2005, p. 1).
Percebe-se que a grande preocupação dos nossos Tribunais, bem como
dos aplicadores do Direito, é no que se refere à comercialização do afeto vez
que a finalidade é se evitar exageros, por isso a indicação de utilização com
cautela da ação de indenização de danos morais por abandono afetivo.
A partir do fenômeno da repersonalização das relações familiares,
que elevou a pessoa humana à máxima importância, o conceito de família
tomou nova guinada e por consequência a dignidade humana passou a ser
primordialmente reconhecida. Por essa razão, o Poder Judiciário começou a
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deparar-se com a hipótese de reparação de danos decorrentes da violação à
dignidade da pessoa humana no âmbito familiar.
Desse modo, há pouco mais de quatro anos, os Tribunais passaram a
admitir uma nova realidade polêmica e controvertida de responsabilização
civil: a condenação de indenização a título de danos morais decorrentes
de abandono familiar causado por um dos genitores, ainda que haja total
adimplência quanto às obrigações pecuniárias no âmbito alimentar.
Trata-se da hipótese em que genitores se esquivaram do dever de prover
assistência moral a seus filhos, considerada a sua ausência no cotidiano
e, por conseguinte, não prestaram o devido amparo afetivo durante o
desenvolvimento e formação da personalidade da criança.
Por meio desses precedentes, os Tribunais inevitavelmente levantam
uma série de questões em relação à chamada “monetarização do afeto”,
fenômeno que discute a possibilidade de o afeto ser passível de indenização.
Sob outro ângulo, haveria o risco de se converter a relação familiar em mera
relação pecuniária.
Considerações finais
A relevância do afeto nas relações familiares vem tomando grandes
proporções ganhando relevância a discussão a respeito de seu reconhecimento
no mundo jurídico. Filia-se o autor pela corrente que entende ser totalmente
plausível a possibilidade da indenização pelos danos morais decorrentes do
abandono afetivo. Assim, a responsabilização civil deve possuir caráter dúplice,
conciliando ressarcimento e a coercitividade pedagógica, visando coibir a
conduta omissiva por parte do filho em relação ao seu pai ou mãe ou vice-versa.
Assim, dentro do que foi pesquisado, considerando as mudanças sociais
cujos reflexos se fazem sentir na tutela do dano moral indenizável bem como
da relevância do afeto para o Direito de Família, a indenização pelos danos
morais por abandono afetivo possui respaldo Constitucional e legal.
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Desta maneira, em caso de violações a este Direito Fundamental ao
afeto, resta possibilitada a apreciação dos Tribunais brasileiros em favor do
abandonado, não com o intuito de mercantilizar o afeto, mas sim o de utilizarse do caráter pedagógico e sancionatório para proteção dos indivíduos nas
relações familiares.
A partir da análise do problema posto, percebe-se que se por um lado não
se admite cobrar amor de alguém, por outro lado, o ordenamento jurídico pátrio
possibilita que o prejudicado receba a devida indenização pelo dano que lhe foi
causado. Disso decorre o caráter pedagógico do instituto da responsabilização
civil por abandono afetivo praticado, pois, além de uma forma de sanção para
aqueles que abandonam afetivamente, também serviria como um desestímulo
àqueles que, porventura, possam causar tal tipo de dano.
Ao analisar a figura do abandono afetivo a jurisprudência vem cada
vez mais concedendo o dano moral, principalmente em virtude do dever de
cuidado não implementado. Desta forma, cabe ao Poder Judiciário efetivar
uma justa ponderação dos valores envolvidos em cada litígio, sempre no
sentido de proporcionar a máxima efetividade do princípio constitucional da
dignidade humana, agindo de maneira corretiva e preventiva.
Nesta vertente da relação paterno-filial em conjugação com a
responsabilidade – há o viés naturalmente jurídico, mas essencialmente justo,
de buscar-se indenização compensatória em face de danos que os pais possam
causar a seus filhos por força de uma conduta imprópria, especialmente
quando a eles são negados a convivência, o amparo afetivo, moral e psíquico,
bem como a referência paterna ou materna concretas, o que acarretaria a
violação de direitos próprios da personalidade humana, de forma a magoar
seus mais sublimes valores e garantias, como a honra, o nome e a dignidade.
Desta feita, exige-se do profissional do direito cautela na propositura
de ações dessa natureza, cabendo ao Judiciário pautar suas decisões pela
prudência e razoabilidade, de modo que este Poder não seja instrumentalizado

R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 49-71, 2018

68

para dar guarida a sentimentos de retaliação ou vingança pessoal, o que
descaracterizaria por completo a tutela jurídica do Direito Fundamental ao
afeto.
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AS ANTINOMIAS IMPRÓPRIAS EM NORBERTO BOBBIO
THE IMPROPERS ANTINOMIES IN NORBERTO BOBBIO
José Edvaldo Pereira Sales1
Resumo: O artigo tem a finalidade de discutir as antinomias impróprias em
Norberto Bobbio. Inicialmente, são apresentados o conceito de ordenamento
jurídico e sua coerência, bem como a definição e classificação dada por ele
às antinomias, divididas em próprias e impróprias. Em relação às antinomias
impróprias, Bobbio não apresenta uma exposição exaustiva; ao contrário,
limita-se a expô-las brevemente e também não dá soluções específicas para
cada uma delas. Por isso, o objetivo aqui é apresentar a compreensão de
Bobbio sobre o ordenamento jurídico com ênfase na sua coerência; e em
seguida, fazer uma discussão sobre normas jurídicas (princípios e regras)a
fim de sugerir possíveis soluções para esse tipo de antinomias (impróprias).
Palavras-Chave: Norberto Bobbio; Antinomias impróprias; Normas
jurídicas (princípios e regras).
Abstract: The article has the purpose of discussing the improper antinomies
in Norberto Bobbio. Initially, the concept of legal system and its coherence are
presented, as well as the definition and classification of the antinomies, divided in
own and improper. In relation to improper antinomies, Bobbio does not present
an exhaustive exposition; on the contrary, it merely exposes them briefly and
also does not give specific solutions to each of them. Therefore, the objective
here is to present Bobbio’s understanding of the legal system with emphasis on
its coherence; and then to discuss legal norms (principles and rules) with the
objective of possible solutions to this type of (improper) antinomies.
Keywords: Norberto Bobbio; Impropers antinomies; Legal standards
(principles and rules).
Sumário: Introdução; 1 O tripé sobre o qual repousa o pensamento de Norberto
Bobbio a respeito do ordenamento jurídico: a coerência como uma de suas
características; 1.1 A coerência do ordenamento jurídico; 1.2 Antinomias:
definições e classificações; 1.3 As antinomias impróprias; 1.3.1 Antinomias
de princípio; 1.3.2 Antinomias de avaliação; 1.3.3 Antinomias teleológicas;
2 As normas jurídicas: princípios e regras; 3 Antinomias impróprias em
Norberto Bobbio: uma proposta de releitura e apontamento de soluções;
3.1 Considerações iniciais; 3.2 Releitura das antinomias impróprias; 3.3
Propostas de solução; Conclusão; Referências.
1

Doutor e mestre em Direito (UFPA). Promotor de Justiça (Estado do Pará).
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Introdução
Durante algum tempo o estudo do Direito centralizou-se na norma jurídica
sem que houvesse uma discussão mais apropriada sobre o ordenamento
jurídico, estabelecendo-se a definição dele e, como consequência, sua distinção
das próprias normas jurídicas. Embora muito se tenha escrito até hoje como
críticas ao pensamento de Kelsen, especificamente à sua Teoria pura do
direito2, coube de início a ele o mérito – e isso é reconhecido expressamente
por Bobbio – de elaborar um recorte dos problemas ligados ao ordenamento
jurídico e discuti-los de forma autônoma, o que pode propiciar na época um
estudo mais adequado do Direito como ciência. Para Kelsen “o direito como
ordenamento ou ordenamento jurídico é um sistema de normas jurídicas”
(KELSEN, 2003, p. 95). A abordagem kelseniana do Direito feita em sua
obra é dividida por Bobbio (1995, p. 21-22) em nomostática, que cuida dos
problemas da norma jurídica, e nomodinâmica, que trata das questões do
ordenamento jurídico.
Reconhecendo isso, Bobbio adota o pensamento kelseniano para
discorrer sobre a norma jurídica e também a respeito do ordenamento jurídico.
As questões afetas às normas jurídicas são discutidas exaustivamente em sua
Teoria da norma jurídica3 e as ligadas ao ordenamento, em sua Teoria do
ordenamento jurídico4. A última é considerada como uma continuação da
primeira, e é nela que Bobbio analisa três questões fundamentais para sua
teoria sobre o ordenamento jurídico: unidade, coerência e completude.
Almeja-se aqui discutir as antinomias impróprias; logo, o centro do debate
residirá na compreensão do que é a coerência de um ordenamento jurídico
no prisma de Bobbio, passando pelas antinomias próprias e centralizando
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. Martins Fontes: São Paulo, 1998. Disponível
também a versão condensada pelo próprio Hans Kelsen: KELSEN, Hans. Teoria pura do direito: introdução à
problemática científica do direito. Tradução J. Cretella Jr., Agnes Cretella. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003.
3
BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. Bauru,
SP: Edipro, 4ª ed. revista, 2008.
4
BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução Maria Celeste C. J. Santos. Brasília: Universidade
de Brasília, 6ª ed., 1995.
2
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o debate nas impróprias. A leitura da obra de Bobbio nesse ponto deixa
transparecer a necessidade que houve de um maior aprofundamento teórico
sobre essa espécie de antinomia (imprópria). Elas são mui ligeiramente
referidas por ele e também ficam sem solução. No máximo, há indicações de
possíveis critérios.
Decerto que daí nascem pontos nevrálgicos que precisam ser enfrentados:
definir essas antinomias e apontar possíveis formas de resolvê-las. Para isso,
recorre-se a dois autores mais contemporâneos: Dworkin e Alexy. A relação
que existe no pensamento dos dois, até onde é possível, propicia o diálogo
entre eles; e, sobretudo, a maneira como classificam (talvez a aproximação
seja possível só até aqui) as normas jurídicas em princípios e regras, assim
como conflitos/colisões e consequentes soluções que surgem no ordenamento
jurídico, será de grande valia para se tentar um caminho mais acurado para as
chamadas antinomias impróprias.
1 O tripé sobre o qual repousa o pensamento de Norberto Bobbio
a respeito do ordenamento jurídico: a coerência como uma de suas
características
Logo no primeiro capítulo do seu clássico Teoria do ordenamento jurídico,
Bobbio (1995, p. 19-21) deixa duas questões claras para os leitores de sua obra.
A primeira, é que se trata de uma continuação de sua Teoria da norma jurídica
ou um segundo volume de um conjunto de escritos seus que formariam uma
Teoria do direito. A segunda é a proximidade do seu pensamento com o de
Kelsen5, que, desde a publicação de sua Teoria pura do direito, transformouse no maior representante do positivismo jurídico e em um dos autores mais
lidos – e também criticado – do mundo. Esses dois fatores são determinantes
para a compreensão do pensamento de Bobbio. Para ele, o estudo do Direito
deve partir de uma perspectiva normativista ou, em suas próprias palavras, “a
experiência jurídica é uma experiência normativa” (BOBBIO, 2008, p. 23), e é
Bobbio admite expressamente que “seu livro está ligado diretamente à problemática de Kelsen, da qual constitui ora
um comentário, ora um desenvolvimento” (BOBBIO, 1995, p. 22).

5
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esse o itinerário positivista, normativista, a ser percorrido.
Somente assim é possível compreender melhor o que Bobbio entende
como sendo um ordenamento jurídico, pois ele parte de uma ótica normativista
do Direito; portanto, da norma positivada, para, em seguida – depois das
classificações e definições que apresenta das normas jurídicas em sua Teoria
da norma jurídica – iniciar seu pensamento sobre o ordenamento jurídico,
dizendo que sua pretensão é estudar o conjunto ou complexo de normas
jurídicas que formam um determinado ordenamento (BOBBIO, 1995, p. 19).
Aqui já é possível perceber que o ordenamento jurídico é o resultado de uma
reunião de normas de Direito consideradas como tais.
A análise do ordenamento jurídico feita por Bobbio (capítulos 2, 3 e
4 de sua Teoria do ordenamento jurídico)repousa num tripé: a unidade,
a coerência e a completude. Na unidade, discute-se se um determinado
ordenamento jurídico é composto de mais de uma norma e se essas normas
constituem e como constituem uma unidade. Nesse ponto sobressai um tema
relevante: a hierarquia das normas jurídicas. Inevitavelmente, outro tema
também é debatido: a norma fundamental (aqui é nítida a relação entre o
pensamento de Bobbio e Kelsen). Na coerência, como já se pôde perceber, as
antinomias (próprias e impróprias) são trazidas a lume e possíveis soluções
são indicadas, embora haja a carência de um melhor desenvolvimento quanto
às impróprias. Por fim, na completude, o problema essencial são as lacunas
do direito e como colmatá-las (heterointegração e auto-integração).
1.1 A coerência do ordenamento jurídico
Antes de definir especificamente o que é a coerência de um ordenamento
jurídico, Bobbio (1995, p. 71-74) apresenta a compreensão de Kelsen sobre
sistema, para quem existem dois tipos: sistema estático no qual as normas estão
fundadas numa relação de conteúdo; e sistema dinâmico onde elas derivam
umas das outras numa relação de autoridade, isto é, a partir de delegações
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de poder. Como exemplo de um sistema dinâmico, tem-se o ordenamento
jurídico, e de um sistema estático, os ordenamentos morais. Ainda sem
dizer o que é coerência, Bobbio (1995, p. 75-81) indica três significados
para sistema:a) sistema dedutivo: as normas que formam o ordenamento
derivam de alguns princípios gerais (é o caso do direito natural); b)sistema
indutivo: é o inverso do primeiro. Lá as normas mais específicas derivam de
outras (chamadas princípios) mais gerais; enquanto no indutivo, existe uma
passagem da exegese feita pela jurisprudência a partir de normas mais simples
para a construção de normas mais gerais como tarefa sistematizadora;c) e,
por último, sistema como exclusão de incompatibilidade de normas: não
se pode conceber que um sistema subsista com normas incompatíveis; a
ruína é inevitável. Por isso, no sistema jurídico não podem existir normas
incompatíveis; se incompatibilidade houver, devem-se buscar critérios para
expurgar uma ou as duas normas, preservando-se o sistema.
É partindo dessa última perspectiva que Bobbio discute a coerência do
ordenamento jurídico. Sendo o ordenamento jurídico um sistema – e esse é o
pressuposto – não devem subsistir normas incompatíveis. Essa exclusão de
incompatibilidade é tida como um princípio. Sistema aqui se confunde com o
princípio da exclusão de incompatibilidade. Percebe-se, assim, que não se está
admitindo que não existam incompatibilidades entre normas jurídicas. Elas
existem. O que não é possível conceber, para Bobbio, é que elas subsistam
no interior do ordenamento. Existem critérios para solucionar os conflitos
e uma das normas ou até mesmo as duas normas incompatíveis devem ser
eliminadas, mas o sistema permanece preservado, uma vez que, ao reverso,
pressupõe-se uma relação de compatibilidade entre as normas jurídicas.
Aquele princípio afasta a possibilidade de ruína do sistema. Bobbio (1995,
p. 110) chega a falar de um dever da coerência, isto é, num ordenamento
jurídico não devem existir antinomias.
1.2 Antinomias: definições e classificações
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Já foi possível perceber que a ideia de antinomia está atrelada à de
incompatibilidade entre normas jurídicas. No pensamento de Bobbio (1995, p.
86-88) esse tipo de conflito entre normas existirá diante de situações nas quais
uma determinada norma jurídica tenha um caráter de obrigação frente a outra
de índole proibitiva; ou quando certa norma imponha uma obrigação e outra
uma permissão; ou haja proibição de um lado por uma norma e permissão de
outro em razão de norma diversa. Em suma, tem-se: obrigação x proibição;
obrigação x permissão; e proibição x permissão. Entretanto, isso não basta
para que estejam configuradas as antinomias. Dois outros pressupostos
são necessários: as duas normas incompatíveis devem pertencer ao mesmo
ordenamento jurídico e, ainda, ter o mesmo âmbito de validade. Normas que
pertencem a ordenamentos diversos, mesmo que incompatíveis, não geram
antinomias. A mesma consequência decorre quando elas têm aplicação em
âmbitos diferentes (temporal, espacial, pessoal e material6).
Sobre as antinomias, Bobbio (1995, p. 88-91) apresenta duas grandes
classificações: as antinomias próprias e as antinomias impróprias. As próprias
são subdivididas em três situações: as normas incompatíveis têm igual âmbito
de validade (antinomias próprias do tipo total-total); normas incompatíveis
têm âmbito de validade em parte igual e em parte diferente (antinomias
próprias do tipo parcial-parcial); e uma das normas incompatíveis tem um
âmbito de validade igual ao da outra, porém mais restrito (antinomias próprias
do tipo total-parcial).
A solução desse tipo de antinomia – as próprias – repousa em três
critérios fundamentais: a) cronológico (lex posterior derogat priori): entre
duas normas incompatíveis, prevalece a norma posterior; b) hierárquico
(lex superior derogatinferiori): entre duas normas incompatíveis,
Bobbio (1995, p. 88) exemplifica esses âmbitos de validade da seguinte forma: temporal: uma norma que
estabeleçam proibição de fumar e outra que permita, mas em horários diferentes; espacial: a mesma situação anterior
– uma norma proibitiva e outra permissiva, ainda que no mesmo horário, porém em espaços (sala de cinema e sala
de espera) diferentes; pessoal: a norma proibitiva destina-se a menores e a permissiva a maiores de idade; material:
uma norma proíbe fumar charutos e outra permite cigarros. Em nenhum desses casos há incompatibilidade, pois,
embora tais normas pertençam ao mesmo ordenamento – portanto, satisfeito o primeiro requisito – têm âmbitos de
validade diversos.

6
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prevalece a hierarquicamente superior; c) critério da lei especial
(lexspecialisderogatgenerali): de duas normas incompatíveis, uma geral e
uma especial (ou excepcional), prevalece a segunda (BOBBIO, 1995, p. 9297). A partir daí, Bobbio prossegue seu itinerário discutindo situações em que
ocorre insuficiência de critérios e os casos que envolvem conflito entre os
próprios critérios. Não é, entretanto, pretensão aqui ladeá-lo nesse caminho.
Em vez de prosseguir, o ponto de parada está em pouco mais de uma
página quando Bobbio (1995, p. 90-91) apresenta sua outra classificação
para as antinomias. Uma já foi vista: as antinomias próprias. A outra são
as antinomias impróprias. Para ele, todavia, o problema fundamental reside
nas antinomias próprias e, por conta disso, pouca atenção dá às impróprias.
Não parece que deva ser assim. Como há de se ver, as antinomias impróprias
trazem em seu bojo discussões de alta relevância para o Direito e de grandes
efeitos práticos para a vida das pessoas.
1.3 As antinomias impróprias
São simplesmente denominadas assim as antinomias impróprias para
distingui-las daquelas sobre as quais residiam as questões mais relevantes
na discussão sobre as antinomias, isto é, as incompatibilidades das normas
jurídicas de um determinado ordenamento num mesmo âmbito de validade.
As impróprias seriam como que outras situações nas palavras de Bobbio a
respeito das quais também existem referências na linguagem jurídica. Sem
definir ao certo, exemplificando ligeiramente e sem indicar com precisão
critérios de solução, as antinomias impróprias são apontadas em três espécies:
antinomias de princípio, antinomias de avaliação e antinomias teleológicas.
1.3.1 Antinomias de princípio
Aqui a ideia de princípio está relacionada à de valor. É que, para Bobbio,

R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 73-95, 2018

79

valores contrapostos, chamados por ele de ideologias opostas, podem ser
fonte de inspiração de um determinado ordenamento jurídico e daí nascer
antinomias. O exemplo dado é o conflito entre liberdade e segurança, pois a
garantia de uma implicaria em dano à outra. Noutras palavras, a garantia da
segurança restringiria a liberdade; ao reverso, a ampliação da liberdade poria
em riscos a segurança. Em situações tais, haveria as antinomias de princípios,
que, para Bobbio, não são antinomias jurídicas. A relevância da referência
a esse tipo de antinomia é que daí podem surgir normas incompatíveis, eis
que inspiradas em ideias (valores) opostas. Não custa lembrar a inspiração
kelseniana no pensamento do jurista italiano, o que implica dizer que seu
objeto de estudo é a norma jurídica. Ora, se eventuais conflitos existem,
não são decorrentes diretamente de normas jurídicas, e, por conta disso, a
importância deles fica reduzida.
1.3.2 Antinomias de avaliação
Entre as três espécies, a nominada antinomia de avaliação suscita
questão da mais alta relevância e não foi enfrentada de forma esmiuçada por
Bobbio. Diz ele que se uma norma pune um delito menor com uma pena mais
grave e outra norma faz o inverso, isto é, pune um delito maior com uma
pena menos grave, tem-se, então, não uma antinomia, mas uma injustiça.
Daí sua assertiva de que “[a] antinomia produz incerteza, a injustiça produz
desigualdade” (BOBBIO, 1995, p. 90-91) (itálicos do original). Para ele,
consequentemente, os casos de injustiça também devem ser corrigidos assim
como os de incerteza; todavia, limita-se a dizer que tal correção da injustiça
deve seguir o valor da igualdade. Desse posicionamento lacônico podem
surgir, pelo menos, três possibilidades: ou se aplicam ambas as normas e
aí o Direito se prestaria à injustiça e isso não deveria ocorrer; ou uma das
normas deixará de ser aplicada: a que pune desproporcionalmente a maior
ou a menor; ou as duas não serão aplicadas porque ambas punem de forma
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desmesurada, uma a menos e a outra a mais. Nas duas últimas situações é
necessário procurar um critério. A simples referência à igualdade não satisfaz.
1.3.3 Antinomias teleológicas
Essas antinomias seriam, na verdade, lacunas. E assim são consideradas
porque se existem duas normas, uma prescrevendo um fim a ser alcançado e a
outra, o meio para se atingir aquele, porém, ao se aplicar esta não se consegue
chegar à finalidade daquela, então existe o que Bobbio chama de insuficiência
do meio. A norma que prescreve o meio é deficiente; e, sendo assim, é lacunosa.
Inexiste conflito, mas lacuna. Nesse ponto, a razão está com Bobbio, pois não
pode existir antinomia onde não há norma, ou onde a antinomia decorreria
do vazio intrínseco de determinada norma. A ausência absoluta ou relativa de
certa regulamentação normativa demanda uma colmatação que deve partir
dos meios à disposição do aplicador ou do exegeta quando estiver diante de
lacunas.
2 As normas jurídicas: princípios e regras
Este tópico serve de ponte entre o que até aqui se apresentou sobre o
pensamento de Bobbio quanto às antinomias impróprias e às críticas e
propostas de solução que, mais adiante, serão indicadas. O liame que se
estabelece nasce do que se entende como normas jurídicas na Teoria do
Direito de Bobbio e outras construções teóricas mais recentes, que, para os
fins deste texto, serão as de Dworkin e de Alexy. O ponto crucial repousa na
distinção entre os princípios e as regras jurídicas. Não se pretende, portanto,
enveredar por aproximações ou dessemelhanças entre Dworkin e Alexy.
Embora, tenha-se conhecimento de que há autores que os aproximam e outros
que os distanciam em virtude de fundamentos epistemológicos distintos, o
que parece ser (a última) a posição mais acertada; nesse sentido, algumas
notas de rodapé apresentam brevemente reflexões sobre o assunto.
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Feitas essas observações, é necessário retomar a linha de raciocínio.
As referências aos chamados princípios gerais do direito são de longa
data. Diversos juristas têm-se reportado a eles. Ferraz Junior diz que “os
princípios gerais de direito constituem reminiscência do direito natural como
fonte” (FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 247). Para Bonavides, por sua vez, “os
princípios constitucionais outra coisa não representam senão os princípios
gerais de Direito” (BONAVIDES, 2010, p. 291). Esser chega a distinguir
“entre princípios axiomáticos, retóricos e dogmáticos, de estrutura e de valor”
(apud ALEXY, 2010a, p. 143). Não se pretende aqui apresentar um escorço
histórico de como isso ocorreu na tradição jurídica. Para tanto, apenas dois
aspectos dessa discussão serão considerados: os princípios como uma espécie
de fonte do direito servindo como parâmetro interpretativo; e os princípios
como materialização do próprio direito prestando-se a dar soluções a casos
concretos7.
Para Bobbio8 (1995, p. 158-160) os princípios já eram considerados
normas. Para ele, os princípios gerais são normas como todas as outras. Apesar
disso, a compreensão dos princípios não se dava como se tem hoje, v.g., com
Dworkin e Alexy. Para isso, basta perceber a distinção feita por Bobbio em
Não se enveredará neste breve escrito sobre as diversas classificações e a natureza desses princípios. Quer-se
apenas apontar a reflexão a partir dos três autores. Apesar disso, é importante remeter às críticas assacadas por
Streck (2009, p. 475 em diante) sobre o que ele denominou de “O panprincipiologismo em TerraeBrasilis”. Em
determinado excerto pontua: “Percebe-se, assim, uma proliferação de princípios, circunstâncias que pode acarretar
o enfraquecimento da autonomia do direito (e da força normativa da Constituição), na medida em que parcela
considerável (desses ‘princípios’) é transformada em discursos com pretensões de correção e, no limite, como
no exemplo da ‘afetividade’, um álibi para decisões que ultrapassam os próprios limites semânticos do texto
constitucional. Assim, está-se diante de um fenômeno que pode ser chamado de ‘panprincipiologismo’, caminho
perigoso para um retorno à ‘completude’ que caracterizou o velho positivismo novecentista, mas que adentrou
ao século XX: na ‘ausência’ de ‘leis apropriadas’ (a aferição desse nível de adequação é feita, evidentemente,
pelo protagonismo judicial), o intérprete ‘deve’ lançar mão dessa ampla principiologia, sendo que, na falta de um
‘princípio’ aplicável, o próprio intérprete pode criá-lo” (STRECK, 2009, p. 493). A discussão aqui desenvolvida não
enfrentará a temática referente à abertura/fechamento de sentido no âmbito das regras e dos princípios. Todavia,
seguindo o pensamento de Streck cabe alertar para a sua crítica às teses que defendem a abertura de sentido dada
pelos princípios e o inverso nas regras. Para Streck “Por mais paradoxal que possa parecer, os princípios têm
a finalidade de impedir ‘múltiplas respostas’; portanto, ‘fecham a interpretação (e não a ‘abrem’)”. (STRECK,
2006, p. 358). Quanto às regras, diz: “Assim, ao contrário do que se diz na tese da distinção enunciativa sobre a
‘abertura semântica dos princípios’, é a regra que ‘abre a interpretação’, exatamente em razão de sua perspectiva
universalizante (pretende densificar todos os casos e, na verdade, não abrange nenhum, sem a cobertura densificatória
fornecida pelo mundo prático da singularidade principiológica)”. (STRECK, 2009, p. 519).
8
Bobbio não utiliza a nomenclatura princípios e regras.
7
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princípios gerais expressos (constantes em textos legislativos), perfeitamente
aplicáveis; e em princípios não expressos, que “são princípios, ou normas
generalíssimas, formuladas pelo intérprete, que busca colher, comparando
normas aparentemente diversas entre si, aquilo a que comumente se chama de
espírito do sistema” (BOBBIO, 1995, p. 159). O ponto de vista dos princípios
ainda é para Bobbio interpretativo da legislação, salvo se estiverem positivados,
previstos em lei, e que se prestariam a socorrer o sistema diante de deficiências.
O aprofundamento da discussão em torno do tema, que trouxe a reboque
naturalmente caminhos para soluções de questões jurídicas de alta indagação,
surgiu nos estudos que foram desenvolvidos, depois de Bobbio, quanto à
distinção entre os princípios e as regras9, que, diga-se, não é tarefa das mais
simples. Para Canotilho (2003, p. 1159), o sistema jurídico é um sistema
normativo aberto de regras e princípios. Para o constitucionalista português,
a dinâmica das normas dá a natureza de sistema; a capacidade de diálogo
das normas constitucionais com a realidade social captando mudanças dá-lhe
feições de abertura; e é normativo porque é um sistema de regras e princípios,
isto é, de normas, que ora se revelam como princípios ora como regras.
Hodiernamente o debate gira em torno de dois principais autores: Ronald
Dworkin e Robert Alexy10. Apesar das grandes (e até profundas11) distinções
Canotilho sugere os seguintes critérios: a) Grau de abstração: os princípios são normas com um maior grau de
abstração relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstracção relativamente reduzida. b)
Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem
de mediações concretizadoras (do legislador, do juiz), enquanto as regras são suscetíveis de aplicação directa. c)
Carácter de fundamentabilidade no sistema das fontes de direito: os princípios são normas de natureza estruturante
ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema de fontes (ex.:
princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: princípio do Estado de
Direito). d) “Proximidade” da ideia de direito: os princípios são “standards” juridicamente vinculantes radicados
nas exigências de “justiça” (Dworkin) ou na “ideia de direito” (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas
com um conteúdo meramente funcional. f) Natureza normogenética: os princípios são fundamento de regras, isto
é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função
normogenéticafundamentante. (CANOTILHO, 2003, p. 1160-1161) (itálicos do original, assim como constar a letra
“f” em vez de “e”).
10
Não custa lembrar que antes de Dworkin e de Alexy outros juristas já escreviam sobre o tema. Por todos, Karl Engisch
já se referia às “contradições de princípios”, que “são freqüentes e, dentro de certa medida, inevitáveis. Por contradições
entre princípios entendo aquelas desarmonias que surgem numa ordem jurídica pelo facto de, na constituição desta,
tomarem parte diferentes ideias fundamentais entre as quais e pode estabelecer um conflito” (ENGISCH, 1983, p. 318).
11
Por todos, OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Decisão judicial e o conceito de princípio: a hermenêutica e a (in)

9
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entre um e outro quanto às suas teorias, é possível uma aproximação entre
ambos12 quanto ao que se compreende sobre normas como princípios e
regras, assim como à forma de resolver os conflitos e colisões. Um exemplo
de aproximação entre os dois autores está na síntese de Bonavides (2010, p.
279-281). Segundo o constitucionalista brasileiro para Alexy só existem duas
formas de solução de um conflito entre regras: se uma cláusula de exceção13
que remova o conflito for introduzida, ou se uma das regras for declarada
nula. Portanto, a regra vale ou não vale; e quando vale, qual é aplicável a um
caso. Com relação aos princípios, pode ocorrer colisão entre eles. E, nesses
casos, um princípio cede frente a outro, o que não significa que o princípio
do qual se abdica seja declarado nulo, nem que uma cláusula de exceção nele
se introduza. Assim, diante de casos concretos, os princípios têm um peso
diferente, e que o princípio de maior peso é o que prepondera. A teoria dos
princípios para Alexy (2010b) é uma teoria da ponderação14. Com relação
às regras, diversamente, o conflito desenvolve-se na dimensão da validade a
partir da subsunção. Continuando com Bonavides, agora quanto a Dworkin,
esclarece ele que para o autor americano as regras são aplicáveis à maneira
de tudo ou nada (allornothing). Já um princípio, aplicado a um determinado
determinação do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
12
Para Theodoro, “Em síntese, no pensamento de Dworkin a distinção entre princípios e regras se encontra na
dimensão lógica. As regras são mandamentos diretos na base do udo ou nada. Em caso de colisão entre as regras,
uma delas deve ser considerada inválida. Já para o caso dos princípios sua aplicação dependerá do caso concreto,
podendo ser ou não utilizado, além disso trazem consigo uma dimensão de peso, inexistente nas regras, que permite
ponderar ao aplicá-los, escolhendo no caso concreto, qual o princípio com maior peso naquele caso. Mas não haverá
invalidação do outro, apenas sua não utilização naquele caso concreto. (...) Em que pese Alexy siga Dworkin ao
afirmar que as regras são mandados definitivos do tipo tudo ou nada, reconhece que é possível, diante do caso
concreto, introduzir às regras uma cláusula de exceção. Quando isto ocorre, segundo Alexy, a regra perde seu caráter
definitivo em prol da decisão do caso, e pode se sustentar seu caráter prima facie” (THEODORO, 2008).
13
Alexy ilustra: “Um exemplo para um conflito entre regras que pode ser resolvido por meio da introdução de uma
cláusula de exceção é aquele entre a proibição de sair da sala de aula antes que o sinal toque e o dever de deixar
a sala se soar o alarme de incêndio. Se o sinal ainda não tiver sido tocado, mas o alarme de incêndio tiver soado,
essas regras conduzem a juízos concretos de dever-ser contraditórios entre si. Esse conflito deve ser solucionado
por meio da inclusão, na primeira regra, de uma cláusula de exceção para o caso do alarme de incêndio” (ALEXY,
2008, p. 92).
14
Embora Alexy seja utilizado no texto para reflexão sobre a proposta de Bobbio, cabe alertar para as críticas feitas
por Streck à ponderação alexyana em diversos textos. Para Streck a ponderação repete a ideia da subsunção e ainda
está sob a herança do positivismo e, logo, da discricionariedade. Severas críticas são feitas por Streck à teoria da
argumentação jurídica proposta por Alexy (STRECK, 2009, p. 172-189).
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caso, se não prevalecer, nada obsta que, amanhã, noutras circunstâncias, seja
utilizado.
Dessa análise, pode-se extrair que os dois autores – Dworkin e Alexy
– consideram as normas jurídicas como gênero das quais são espécies os
princípios e as regras. Os princípios podem colidir e as regras, conflitar; porém,
tanto uns quanto outras são normas das quais devem se valer o aplicador e o
intérprete diante da procura de solução para um determinado caso. Tratando-se
de princípios15, na expressão de Alexy, que são mandamentos de otimização,
utiliza-se um critério de ponderação; ou seja, um princípio pode servir de
solução para o caso e o outro não, embora este que cedeu continue integrando
o ordenamento. Por outro lado, cuidando-se de regras a questão envolta é de
validade: somente uma regra é válida e a outra é expurgada. É tudo ou nada
na linguagem dworkiana. Nesse ponto, Alexy16 apresenta ligeiro e importante
detalhe para esclarecer que é possível existir uma cláusula de exceção que
afaste o conflito entre as regras e, então, uma solucionará o caso e a outra não,
sem que, todavia, seja expurgada.
Autores como Faralli (2006, p. 16) entendem que Alexy ao rejeitar a
tese positivista da separação entre direito e moral, defendendo, portanto,
a tese da conexão entre ambos, e recorrendo, dentre outros fundamentos,
ao dos princípios, faz, na verdade, não só um desenvolvimento como
aprimora a elaboração teórica de Dworkin.Se Dworkin faz uma dura crítica
ao positivismo – seu foco é Hart -, Alexy também quer elaborar, a partir
de sua tradição germânica, uma crítica ao positivismo. Ainda que muitos o
considerem um positivista, em seus escritos Alexy procura deixar clara sua
posição contrária. É o caso, por exemplo, de sua defesa de um conceito de
direito não-positivista, pois enquanto estes defendem a tese da separação entre
Cabe registrar o esclarecimento feito pelo próprio Alexy quanto à distinção do entendimento de Dworkin sobre
os princípios. Para Dworkin o conceito de princípio “é definido de forma mais restrita que essa [a defendida por
Alexy]. Segundo ele, princípios são apenas aquelas normas que podem ser utilizadas como razões para direitos
individuais. Normas que se refiram a interesses coletivos são por ele denominadas como ‘políticas’”. (ALEXY,
2008, p. 116).
16
Diz Alexy sobre Dworkin: “Ao contrário do que sustenta Dworkin, as cláusulas de exceção introduzidas em
virtude de princípios não são nem mesmo teoricamente enumeráveis. Nunca é possível ter certeza de que, em um
novo caso, não será necessária a introdução de uma nova cláusula de exceção” (ALEXY, 2008, p. 104).
15
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direito e moral, Alexy (2015, p. 279-300) sustenta que o discurso jurídico
possui uma pretensão de correção, que decorre da fundamentabilidade, pois
é a partir da fundamentação (boa ou ruim) que se abrem espaços para a
apresentação de argumentos que podem ser melhores. A fundamentação, por
sua vez, pressupõe que aquele que a oferece considera os outros como iguais
e que tem condições de defender seus argumentos. É aqui que se pode falar
que a pressuposição da igualdade e da universalidade decorrerem de uma
ética procedimental, a ética do discurso, fazendo com que surja a conexão
entre direito e moral (ALEXY, 2015, p. 266-267).
Em entrevista dada a Atienza, Alexy (2015, p. 329) comenta semelhanças
e distinções entre sua teoria e a de Dworkin, reconhecendo que comparálas não é tarefa fácil. Mesmo o conceito de princípio, que é fundamental
para ambas as teorias, Alexy entende que o uso desse conceito se dá de
maneira diversa nas duas teorias, pois para ele os princípios são comandos
de otimização, os bens coletivos podem ser objeto de princípios, a máxima
da proporcionalidade e a ponderação possuem relevância na distinção entre
direitos fundamentais. Esses aspectos, por exemplo, diz Alexy, afastam-no
de Dworkin para quem os direitos são trunfos (trumps).O objetivo aqui não
é propriamente traçar semelhanças e distinções entre Alexy e Dworkin, mas
indicar como andam as discussões em torno dos princípios a fim de que seja
estabelecida uma reflexão sobre a forma como Bobbio apresenta-os. E, mais
que isso, conduzir o debate para uma perspectiva que indique caminhos de
possibilidade para soluções das antinomias impróprias.
3 Antinomias impróprias em Norberto Bobbio: uma proposta de releitura
e apontamento de soluções
A partir do que se pode perceber no tópico anterior na discussão sobre as
normas jurídicas sob enfoques diferentes –Bobbio, Dworkin e Alexy – o qual
serve de liame entre o que antes se apresentou do pensamento de Bobbio e o

R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 73-95, 2018

86

que de agora em diante será proposto, existe uma diferença fundamental em se
compreender os princípios como critérios dos quais se vale o intérprete e entendêlos como direito com a força necessária para, por si mesmos, dar solução ao caso.
Esse é o ponto a partir do qual alguns apontamentos serão a seguir expostos.
3.1 Considerações iniciais
Embora Bobbio não tenha tido a pretensão – pelo menos é o que parece
– de dar um sentido jurídico aos termos ideologia, valor e princípio, a
aproximação que ele realiza entre os três não é o melhor caminho para iniciar
uma discussão sobre o que foi denominado de antinomias impróprias. É claro
que o sentido de ideologia utilizado por Bobbio não tem conotação marxista
(pelo menos o texto não indica isso). Sua perspectiva é a de aproximar
significados entre os três termos apenas. Sua compreensão está num sentido
que poderia ser dito comum (linguístico) e não num sentido filosófico; e, ainda
que tenha tido a pretensão de atribuir sentido jurídico, isso não ficou claro.
O termo ideologia é daqueles que têm recebido sentidos controversos na
história. A precisão conceitual é importante para que se tenha o sentido exato
ou o mais aproximado possível do que se quer dizer. Para se ter ideia disso,
Abbagnano faz no excerto que segue considerações sobre a equivocidade
desse termo:
Em meados do século XIX, a noção de I. [ideologia] passou a ser
fundamental no marxismo, sendo um dos seus maiores instrumentos
na luta contra a chamada cultura ‘burguesa’. Marx de fato (...)
afirmara que as crenças religiosas, filosóficas, políticas e morais
dependiam das relações de produção e de trabalho, na forma como
estas se constituem em cada fase da história econômica. Essa era
a tese que posteriormente foi denominada materialismo histórico
(v.). Hoje, por I. entende-se o conjunto dessas crenças, porquanto
só têm a validade de expressar certa fase das relações econômicas
e, portanto, de servir à defesa dos interesses que prevalecem em
cada fase dessa relação”. (ABBAGNANO, 2007, p. 615) (itálicos
do autor).

Por conta disso, o termo ideologia não será utilizado aqui. Seriam
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necessárias muitas delimitações para isso, sem mencionar o fato de que não
se trata de terminologia tecnicamente utilizada pelo Direito.
Há mais sentido na aproximação entre os conceitos de princípios e
valores. Alexy17 conseguiu, a um só tempo, aproximar e distanciar o sentido
para ambos. Segundo ele, existe uma relação íntima entre as duas categorias,
que é sintetizada ao dizer que “de um lado, é possível falar tanto de uma
colisão e de um sopesamento entre princípios quanto de uma colisão e
de um sopesamento entre valores; de outro lado, a realização gradual dos
princípios corresponde à realização gradual dos valores” (ALEXY, 2008, p.
144-153). Apesar dessa aproximação, e partindo da diferença entre conceitos
deontológicos, axiológicos e antropológicos,Alexy distingue princípios
de valores. É que “princípios são mandamentos de um determinado tipo, a
saber, mandamentos de otimização. Como mandamentos, pertencem eles ao
âmbito deontológico. Valores, por sua vez, fazem parte do nível axiológico”
(ALEXY, 2008, p. 146). Ora, se a preocupação do Direito reside naquilo que
deve ser, portanto, de natureza deontológica, o modelo de princípios, que
propicia um âmbito não tão exigente e, portanto, de menor dificuldade que os
valores, é o mais indicado para ser seguido.
Sem discorrer mais detidamente sobre as terminologias (ideologia,
princípios e valores), Bobbio18 considera as antinomias de princípio como
não sendo antinomias jurídicas, o que não pode ser admitido;ao contrário,
é exatamente isso que elas são. E a importância do debate e a busca de
Em outra publicação R. Alexy diz: “Toda colisión de principiospuede ser presentada como una colisión de valores y
toda colisión de valores como una colisión de principios. La única diferencia reside enelhechode que enlascolisiones
de principios de lo que se trata es qué há de ser en definitiva lodebidomientas que enlasolución de uma colisión de
valores a lo que se responde es, en definitiva, qué es lomejor. Una pauta que dicequé es lodebido, es decir, qué es lo
ordenado, loprohibido o lo permitido, tieneun caráter deontológico. En cambio, si dicequé es bueno o malo o mejor
o peor, tieneun status axiológico. Por lo tanto, principios y valores sonlomismo, una vez com ropaje deontológico e
otraconropaje axiológico”. (ALEXY, 1997, p. 164). Essa distinção feita por Alexy não está isenta de críticas. Aliás,
o próprio Alexy procura rebater algumas dessas críticas (2008, p. 153 em diante). Carvalho, reportando-se a Lúcio
Chamon Junior, que adota uma perspectiva habermasiana, diz que “apesar de Alexy diferenciar os princípios dos
valores, pois afirma que os primeiros apresentam o caráter de dever ser, ele ‘os iguala estrutural e operacionalmente,
fazendo com que, perante um caso concreto, a pesagem dos princípios não se dê por princípios de adequabilidade/
correção normativas, mas por prefiribilidade, o que redunda na ordenação de princípios, orientada para certos fins
não pré-estabelecidos” (CARVALHO, 2010). Para Streck (2009, p. 515) princípios não são valores.
18
Apesar da crítica aqui lançada, não custa lembrar, mais uma vez, que para o Bobbio as antinomias ocorrem entre
normas jurídicas positivadas.
17
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soluções para esses casos são relevantes porque ocorrem num âmbito
superior aos que se travam na esfera das próprias regras jurídicas. Lá, entre
os princípios, seguindo as formulações de Dworkin e Alexy, não há exclusão
de um princípio e a permanência de outro no ordenamento jurídico. Ambos
sempre permanecem. Em determinados casos prevalecem uns frente a outros
seguindo determinados critérios, que não deixam de ser meios de solução
desses conflitos.
3.2 Releitura das antinomias impróprias
Como se viu até aqui, para Bobbio existem três antinomias impróprias: as
de princípio, as de avaliação e as teleológicas. A partir das considerações antes
feitas, é possível reclassificar essas antinomias impróprias. Nas antinomias
de princípio tem-se, na verdade, colisão entre princípios (o exemplo dado é o
da liberdade e o da segurança). Nas antinomias de avaliação o que existe, de
fato, é a colisão entre uma regra e o princípio19 da proporcionalidade. O caso
indicado é o de uma regra que pune um delito menor com uma pena maior
frente a outra regra que prevê um delito mais grave. Existe, portanto, uma
desproporcionalidade entre as duas regras. Por derradeiro, nas antinomias de
lacuna, não há conflito algum, pois se o meio previsto por determinada regra
para alcançar um fim não se presta a tanto, nem por isso o fim não deve ser
alcançado. Parece que a questão se circunscreve ao âmbito procedimental
(meio, instrumental, processual), que não pode servir de óbice ao alcance
da substância. Mesmo nesse caso, existe a incidência de um princípio
(indeclinabilidade, non liquet) não como critério de solução, mas como dever
de decidir20.
As três espécies apresentadas por Bobbio – antinomias de princípio,
19
Apesar de controvérsias sobre o “princípio” da proporcionalidade, aqui será considerado como para fins de
solução das antinomias impróprias.
20
No Brasil existem dois dispositivos específicos: “O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna
ou obscuridade na lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à
analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito”. (art. 126 do CPC). “Quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. (art. 4º da Lei de introdução
às normas do direito brasileiro).
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antinomias de avaliação e antinomias teleológicas – não passam de colisões
entre princípios no primeiro caso, entre princípio (o da proporcionalidade) e uma
regra no segundo, e de ausência ou deficiência de uma regra (procedimental)
no terceiro. A última, portanto, deve ser excluída da categoria das antinomias,
uma vez que de antinomia não se trata, mas de lacuna como destacado pelo
próprio Bobbio; enquanto as duas primeiras podem ser redesignadas na forma
indicada: princípio x princípio (o exemplo é o da liberdade e o da segurança,
mas podem ser quaisquer outros); princípio x regra. As soluções para o caso
princípio x princípio decorrem da colisão entre princípios e da prevalência
de um sobre outro, que somente pode-se dar no caso em análise; e para as
hipóteses princípio x regra, estão na prevalência do princípio sobre a regra21
(pena desarrazoada frente ao princípio da proporcionalidade22).
3.3 Propostas de solução
Em se tratando das antinomias teleológicas, aqui afastadas da categoria
de antinomias – como, aliás, faz Bobbio –, o julgador ou o intérprete devem
recorrer aos procedimentos próprios do ordenamento para que o direito
material previsto pela regra seja assegurado pela adoção de um procedimento
resultante de determinado método aplicado, o que Bobbio denomina de autointegração. No caso do julgador, diante do princípio de que não pode escusarse a julgar sob a alegativa de lacuna, existe um dever de pronunciamento.
Nas antinomias de avaliação, o julgador pode, a depender do
ordenamento, expurgar a regra por vício de inconstitucionalidade, valendose de princípios constitucionais. Nesse tipo de antinomia – aqui apresentada
É importante fazer a ressalva porque não há espaço aqui – e nem é o objetivo – para discutir a natureza das regras;
pois, existem regras que podem refletir princípios constitucionais e, nesses casos, elas não receberão o mesmo
tratamento dispensado às demais que não possuem tal assento nas hipóteses de colisões com princípios. Ou, ainda,
na visão de Streck “não há regra sem um princípio instituidor. Sem um princípio instituinte, a regra não pode ser
aplicada, posto que não será portadora do caráter de legitimidade democrática” (STRECK, 2009, p. 500-501).
22
Alexy refere-se aos princípios como mandamentos de otimização e à máxima da proporcionalidade e suas três
máximas parciais (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). Daí dizer “Princípios são
mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas e fáticas. A máxima da proporcionalidade em
sentido estrito, ou seja, exigência de sopesamento, decorre da relativização em face das possibilidades jurídicas”
(ALEXY, 2008, p. 116-117) (itálicos do autor).
21
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como princípio x regra – existe agressão a um princípio específico – o da
proporcionalidade23, o que autoriza a exclusão do ordenamento da regra
considerada por Bobbio apenas como injusta. Para García-PablosMolina “[el]
mandato de laproporcionalidad implica unjuicio lógico o ponderación que
compara, valorativamente, lagravedaddelhecho antijurídico y lagravedad de
la pena, laentidaddel injusto y ladel castigo delmismo”24 (GARCÍA-PABLOS
MOLINA, 200, p. 401). Fundamenta o penalista espanhol seu pensamento
em trecho de uma sentença do Tribunal Constitucional da Espanha:
Ahorabien, eljuicio de proporcionalidad no ha de atenerse
exclusivamente alagravidaddel delito, seguiendo esquemas
retributivos simplificadores, sino, también, a lafinalidad de
tutela que corresponde ala pena. O, si se expressa esta exigência
com pronunciamientosdel Tribunal Constitucional: a los
fines de protección que constituyenel objetivo delprecepto
em cuetión; violándoseel mandato de laproporcionalidad
‘cuandoconcurraundesequilibrio patente y excesivo o irrazonable
entre lasanción y lafinalidad de la norma a partir de las pautas
axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de suconcreción em
lapropiaactividade legislativa’25. (GARCÍA-PABLOS MOLINA,
2000, p. 400-401).

Semelhante pensamento é o de ZúñigaRodríguez (2001, p. 182183) para quem o princípio da proporcionalidade deve incidir tanto na
fase da criminalização primária (atividade legiferante) como na fase da
criminalização secundária (atividade judicante de aplicação das sanções
penais). A par dessas considerações abrangentes de aplicação do princípio da
proporcionalidade em matéria penal, Streck é preciso ao esclarecer que
“A doutrina – tanto lusitana quanto brasileira – que se abebera no conhecimento jurídico produzido na Alemanha
reproduz e endossa essa tríplice caracterização do princípio da proporcionalidade, como é mais comumente
referido pelos autores alemães. Assim é que dele se extraem os requisitos: (a) da adequação, que exige que as
medidas adotadas pelo Poder Público se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos; (b) da necessidade ou
exigibilidade, que impõe a verificação da inexistência de meio menos gravoso para atingimento dos fins visados;
e (c) da proporcionalidade em sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido,
para constatar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos”. (itálicos do original) (Barroso,
1999:219-220).
24
“O mandado da proporcionalidade implica um juízo lógico ou ponderação que compara, valorativamente, a
gravidade do fato antijurídico e a gravidade da pena, o injusto e seu castigo”. (Tradução livre).
25
“Veja bem, o juízo de proporcionalidade não há de ater-se exclusivamente à gravidade do delito, seguindo
esquemas retributivos simplificadores, mas também a finalidade da tutela que corresponde á pena. Ou, se se expressa
esta exigência com pronunciamentos do Tribunal Constitucional: aos fins de proteção que constituem o objetivo
do preceito em questão; violando-se o mandado da proporcionalidade ‘quando concorra um desequilíbrio patente e
excessivo ou irrazoável entre a sanção e a finalidade da norma a partir das pautas axiológicas constitucionalmente
indiscutíveis e de sua concreção na própria atividade legislativa’”. (Tradução livre).
23
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[o] sentido da proporcionalidade se manifestará de dois modos: ou a
lei contraria a Constituição porque o Estado se excedeu, ocasião em
que se estará diante da proibição de excesso (Übermassverbot) ou a
lei poderá ser inconstitucional porque o Estado protegeu de forma
insuficiente determinado direito, hipótese que se poderá invocar a
Untermassverbot(STRECK, 2009, p. 490).

É esse o sentido de contrariedade à Constituição apontado por Streck que
ora se sustenta para solução desse tipo de antinomia. A maior dificuldade que
ocorre quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade – o que parece
ser de todos os outros também – é, nas palavras de García-PablosMolina
(2000, p. 400) a delimitação do critério.
No primeiro caso, recorrendo-se à colisão de princípios, resolve-se em
favor daquele que tiver maior prevalência naquele caso. A diferença – para
Dworkin, como visto acima – entre princípios jurídicos e regras jurídicas é
de natureza lógica. Para ele, as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ounada (2002a, p. 39). “Os princípios – por sua vez – possuem uma dimensão
que as regras não têm – a dimensão do peso ou importância” (DWORKIN,
2002a, p. 42). A técnica utilizada por Alexy é aponderação. Para ambos, não
existe a possibilidade de exclusão do sistema de um determinado princípio.
O que existe é a incidência de um como decorrência do seu maior peso ou
importância no caso específico. Em situação diversa, tal princípio, antes
aplicado, poderá ceder a outro. Analisando a questão nessa perspectiva, é
perfeitamente possível – mais do que parece à primeira vista – existir colisões
entre os princípios da liberdade e o da segurança (exemplo dado por Bobbio)
e tantos outros.
Conclusão
Tem razão Alexy ao dizer que não é possível ao legislador criar “um sistema
tão perfeito em que cada caso pode ser solucionado apenas a partir de uma
simples subsunção da descrição das circunstâncias à hipótese de incidência de
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uma regra” (ALEXY, 2010b). É por isso que ele propõe um modelo de sistema
jurídico de regras, princípios e procedimento. Apesar das muitas críticas que
tem recebido, sua proposta lança luz na análise que aqui é feita. Esclarece
ele “Nilosprincipiosnilasreglasregulan por símismossuaplicación(...). Si se
quiereobtenerun modelo completo, hay que agregar al costado pasivo uno
activo, referido al procedimiento de laaplicación de lasreglas y principios”26
(ALEXY, 1997, p. 173) Ainda que Bobbio tenha discorrido sobre o tripé do
ordenamento jurídico – unidade, coerência e completude – sua perspectiva
sobre os princípios impossibilitou-o de vislumbrar soluções mais adequadas
para as antinomias impróprias.
Essas antinomias, como dito alhures, resumem-se a duas situações:
princípio x princípio (antinomias impróprias de princípio) e princípio x regra
(antinomias impróprias de avaliação). A outra modalidade (teleológica), de
antinomia não se trata – e nesse ponto a razão está com Bobbio. Na primeira
situação, a solução reside na incidência de um princípio em relação a outro
naquele caso em análise a partir da ocorrência de maior peso ou importância.
Na segunda, existe a prevalência do princípio sobre a regra (ressalte-se, mais
uma vez, a prevalência no exemplo dado). Logo, se uma norma penal é tida
como desproporcional por punir um delito com pena demasiadamente elevada,
é possível expurgá-la do sistema por inconstitucionalidade. Leis penais dessa
natureza são mais comuns do que se imagina. García-PablosMolina dá uma
série de exemplos na legislação espanhola (2000, p. 401-402). No caso do
Brasil, basta comparar os delitos de natureza patrimonial e os voltados à
integridade física da pessoa humana para se perceber a desproporção das
penas. A pena máxima da lesão corporal simples é igual à mínima de um
furto simples (CPB, art. 129 e 155).
É possível discutir, como tudo em direito, as construções doutrinárias
de Dworkin e Alexy27. Porém, como anunciado desde o início, este escrito
“Nem os princípios nem as regras regulam por si mesmos sua aplicação (...). Se se quer obter um modelo completo,
há que se agregar ao lado passivo, um ativo, alusivo ao procedimento da aplicação das regras e princípios”.
(Tradução livre).
27
Veja-se, por exemplo, Humberto Ávila (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. São Paulo: Malheiros,
26

R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 73-95, 2018

93

almejou trazer à baila o que Bobbio no seu consagrado Teoria do ordenamento
jurídico denominou de antinomias impróprias, especificando-as em três
espécies e dedicando a elas uma página e meia de seu livro. O caminho
percorrido para isso foi a rediscussão das normas jurídicas desdobradas em
princípios e regras. Tanto uns quanto outros foram tratados sob o gênero
normas jurídicas que incidem e dão solução a casos concretos. O âmbito de
incidência dos princípios não se restringe às fontes como simples critérios
de interpretação. Daí foi possível indicar soluções para cada uma delas,
excluindo-se a teleológica.
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EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMO FORMA DE
ALCANCE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
EXCLUSION OF TAX CREDIT AS A WAY TO ACHIEVE THE PRINCIPLE
OF ISONOMY
Mário César Nabantino Arrais Braúna1
Resumo: Os institutos da isenção e da anistia, formas representativas da
exclusão do crédito tributário, constituem-se importantes mecanismos
utilizados pelos entes tributantes para o alcance de um tratamento isonômico
entre os diversos contribuintes, e, ao mesmo tempo, respeitador da capacidade
contributiva, a chamada, no caso, capacidade contributiva negativa, no âmbito
tributário. A abordagem metodológica enfoca e enfatiza os variados aspectos
práticos da exclusão do crédito tributário, para o que foram coligidos alguns
entendimentos doutrinários e pretorianos acerca da matéria. A isenção e a
anistia representam institutos de grande relevância jurídica e de multifárias
consequências práticas, pois grande parte dos embates doutrinários que
cercam o direito tributário provém da indagação de se saber se ocorre ou
não a incidência da norma tributária, ou seja, se efetivamente ocorre ou não
o fato gerador. A isenção e a anistia constituem-se elementos impeditivos ao
nascimento do crédito tributário, ocorrendo sempre antes do lançamento. Na
exclusão do crédito tributário suspende-se a eficácia da norma impositiva,
operando a isenção e a anistia no plano da norma. As formas de exclusão do
crédito tributário possuem em si um evidente e relevante caráter extrafiscal,
configurando-se em instrumentos de que dispõe o ente tributante para o
atingimento da propalada justiça fiscal.
Palavras-chave: Crédito tributário; Isenção; Anistia.
Abstract: The exemption and amnesty institutes, representative forms of
tax credit exclusion, are important mechanisms used by taxing entities to
achieve equal treatment among the various taxpayers, and, at the same time,
respecting the ability to pay, the so-called , in this case, negative contributory
capacity, in the tax sphere. The methodological approach focuses on and
emphasizes the various practical aspects of tax credit exclusion, for which
some doctrinal and praetorian understandings about the matter were collected.
Exemption and amnesty represent institutes of great legal relevance and
with many practical consequences, as a large part of the doctrinal conflicts
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surrounding tax law arise from the question of whether or not the tax rule
is applied, that is, whether it actually occurs or not the triggering event.
Exemption and amnesty constitute impediments to the birth of the tax credit,
always occurring before the assessment. In the exclusion of the tax credit,
the effectiveness of the tax rule is suspended, operating the exemption and
amnesty in the plane of the rule. The forms of exclusion from the tax credit
have in themselves an evident and relevant extrafiscal character, configuring
themselves as instruments available to the taxing entity to achieve the muchvaunted tax justice.
Keywords: Tax credit; Exemption; Amnesty.
Sumário: Introdução; 1 Isenção e Anistia: semelhanças e critérios
diferenciadores; 2 Natureza e definição do instituto da isenção; 3 Anistia;
Conclusão; Referências.
Introdução
A isenção ou a anistia, assim como a imunidade, a não incidência e o
estabelecimento de alíquota zero, para determinadas pessoas ou coisas, ou
em dadas circunstâncias, representam técnicas de tributação, revelando-se
institutos de grande relevância jurídica.
O legislador elege os eventos do mundo fático sobre os quais deve incidir
a tributação, como meio de levantar recursos para fazer face às despesas
relacionadas com as funções ordinariamente acometidas ao Estado. Disso
resulta a incidência.
Entretanto, o Estado, para alcançar a isonomia social, por intermédio
da tributação, em reverência ao que preceituam, entre outros dispositivos, os
arts. 5º, caput, e 150, II, da CF/1988, distribui o ônus tributário respeitando
a capacidade contributiva, utilizando-se de funções regulatórias dos tributos,
não atingindo, dessa maneira, determinados eventos da realidade fática. Têmse, então, a isenção, que dispensa a incidência tributária sobre determinados
eventos que poderiam, em princípio, ser tributados. Os eventos não
contemplados pelas regras de tributação estarão no campo da não incidência.
Os imunes já estão previstos na Constituição, e não poderão ser alcançados
pelas regras de incidência.
R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 97-123, 2018

98

A incidência, portanto, é o fato de a situação previamente descrita
na hipótese legal ser realizada. É a ocorrência do fato gerador do tributo,
previamente tipificado. Não incidência é o fato de a situação não ter sido
abrangida pela hipótese de incidência. Já a imunidade, conforme preceitua
Amílcar Falcão, consiste numa forma especial ou qualificada de nãoincidência, representando uma supressão, pela Constituição, da competência
impositiva ou, em outras palavras, exclusão pela Lei Maior do próprio poder
de tributar. O espectro de incidência poderá ser ampliado pelo legislador
ordinário competente, inclusive por meio de diminuição de hipóteses de
isenção, de modo a abranger mais fatos tidos como situações de isenção ou
de não-incidência. O Ente que possui competência para isentar pode reduzir
ou eliminar as isenções concedidas, respeitadas algumas condições legais. O
que não pode acontecer é o legislador ordinário querer invadir o campo das
imunidades, visto que se trata de categoria constitucional, reservada portanto
ao legislador constituinte.
A exclusão constitui-se, por seu turno, elemento impeditivo ao nascimento
do crédito tributário, ocorrendo, dessa forma, sempre antes do lançamento.
Na exclusão do crédito tributário suspende-se a eficácia da norma impositiva,
operando a isenção e a anistia, portanto, no plano da norma. A alíquota
zero assemelha-se à isenção, sendo que esta exclui todos os elementos do
fato gerador, enquanto que na alíquota zero resta nulificado apenas um dos
elementos do fato gerador.
Na análise do crédito tributário, verifica-se que este dimana da obrigação
tributária, sendo esta mais genérica do que o crédito, representando o crédito
tributário uma especificação quantitativa da obrigação. O nascimento
da obrigação tributária condiciona-se à ocorrência no mundo fático da
circunstância hipoteticamente prevista na norma (fato gerador da hipótese
de incidência), sendo que, na isenção ou na anistia, o fato abstrato deixa de
existir, por determinação legal, e assim, não pode nascer a obrigação tributária.
A exclusão do crédito tributário evita, portanto, que ele venha a se constituir,
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vez que, nessa situação, sequer nasce a obrigação tributária, seja em relação
ao tributo especificamente (isenção), seja no que pertine às penalidades
pecuniárias (multas por infrações) incidentes sobre o tributo (anistia).
Todavia, em razão da autonomia ou separação entre os institutos da
obrigação tributária e do crédito tributário, dispõe o art. 140 do Código
Tributário Nacional que “as circunstâncias que modificam o crédito
tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios
a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação
tributária que lhe deu origem”. Dentro desse princípio, considerando a
obrigação tributária mais genérica que o crédito, o parágrafo único do art.
175 do CTN dispõe que a isenção ou a anistia, embora excludentes do
crédito tributário, não dispensam o cumprimento das obrigações acessórias
que decorram da obrigação principal, cujo crédito seja excluído. Ou seja,
a exclusão do crédito, quer por intermédio de isenção, quer por meio da
anistia, é concedida mediante determinadas regras, controladas por meio das
obrigações acessórias, previstas no interesse da fiscalização e da arrecadação
dos tributos (§2º do art. 113 do CTN). Desse modo, o titular da isenção ou
anistia continua obrigado a satisfazer determinadas prestações, positivas ou
negativas, decorrentes da legislação tributária, que remanescem em virtude
da autonomia da obrigação tributária em relação ao crédito.
O estabelecimento de normas gerais acerca do crédito tributário,
e naturalmente, as hipóteses de exclusão deste, devem ser objeto de lei
complementar, em respeito ao que determina a Lex Fundamentalis (art. 146,
inciso III, alínea “b”, CF/88). Nessa esteira, o CTN, em atendimento ao que
prescreve a Carta Maior, disciplina, em seus arts. 139 a 193, a matéria relativa
ao crédito tributário, estando as situações de exclusão a esse crédito dispostas
nos artigos 175 a 182 do referido diploma normativo.
Nesse sentido, estatui especificamente o art. 175 do CTN que as causas
de exclusão do crédito tributário são a isenção e a anistia, sendo que a
decadência, por também se configurar fator excludente do crédito tributário,
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estaria, a rigor, melhor situada no mencionado artigo 175, como hipótese de
exclusão, em vez de figurar no art. 156, como forma de extinção do crédito
tributário.
Impende clarificar que a decadência constitui-se em forma comum de
exclusão do crédito tributário exatamente porque, após o nascimento do fato
gerador, a obrigação, permanecendo alheia ao sujeito ativo, pode-se arrastar
sem ser captada pela providência do lançamento.
Dessa maneira, conforme visto, a decadência, a exemplo das outras
formas de exclusão, representa um obstáculo à constituição do crédito
tributário (art. 173 e 150, §4º, do CTN), inibindo o seu nascimento, posto que,
nesta situação, as obrigações jurídicas não podem perdurar sine die, gerando
insegurança nas relações entre o Fisco e o contribuinte, sendo aplicável, à
espécie, portanto, a conhecida parêmia dormientibus non succurrit jus.
1 Isenção e Anistia: semelhanças e critérios diferenciadores
As hipóteses de isenção e a anistia emanam ambas de autorização
prevista em lei, consoante preconiza expressamente o art. 97, VI, do CTN,
e decorrem de uma liberalidade do ente tributante competente para concedêlas, embora apresentem traços distintivos substanciais.
A Carta Política de 1988, indo mais além, determina expressamente
no art. 150, § 6º, que qualquer forma de isenção ou anistia, entre outros
benefícios fiscais elencados no referido dispositivo, relativas a tributos,
só poderá ser concedida por lei específica, federal, estadual ou municipal,
respeitada, por óbvio, a respectiva esfera de competência, e que deverá
regular exclusivamente a matéria em questão.
A ênfase dada ao dispositivo em apreço, o qual estipula que a lei que
concede isenção e anistia deve obrigatoriamente ser específica, e regular
exclusivamente tal matéria, proveio com o advento da Emenda Constitucional
nº 3 / 93, sendo a redação anterior (original) do § 6º do art. 150 da Constituição
Federal de 1988 a seguinte, verbis:
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§ 6º - Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária
ou previdenciária só poderá ser concedida através de lei específica,
federal, estadual ou municipal.

Nesse prisma, de conformidade com o escólio do STF, manifestado
através do voto do Ministro Nélson Jobim, acerca das alterações introduzidas
por intermédio da EC nº 3/93:

...esse dispositivo explicou-se no processo legislativo considerando
o hábito, dentro do Parlamento, de se introduzir em qualquer tipo de
lei um artigo específico concedendo anistia ou remissão, que servia
inclusive no processo de negociação legislativa como instrumento
de coação ou barganha. A Constituição de 88 visou coibir tal
mecanismo com essa redação. A experiência de 88 a 93 não foi
suficiente para reduzir essa possibilidade. Daí adveio a Emenda
constitucional nº 3, de 1993, que ampliou substancialmente o
texto... (excerto do voto do Min. Nélson Jobim, proferido por
ocasião do julgamento da ADIN 155/SC, em agosto de 1998).

Nesse mesmo entendimento, observando a intenção do constituinte
reformador, pronuncia-se Misabel Abreu Machado Derzi, adaptando obra
do ínclito mestre Aliomar Baleeiro, ao ressaltar que a exclusividade da lei
tributária para conceder quaisquer excludentes do crédito tributário “evita
as improvisações e os oportunismos por meio dos quais, subrepticiamente,
certos grupos parlamentares introduziam favores em leis estranhas ao crédito
tributário, aprovadas pelo silêncio ou desconhecimento da maioria.”2
Ainda nesse diapasão, Leandro Paulsen, citando Luciano Amaro, destaca
que:
O objetivo visado com essa disposição é evitar que certas isenções
ou figuras análogas sejam aprovadas no bojo de leis que cuidam
dos mais variados assuntos (proteção do menor e do adolescente,
desenvolvimento de setores econômicos, relações de trabalho,
partidos políticos, educação, etc.) e embutem preceitos tributários
que correm o risco de ser aprovados sem que o legislativo lhes
dedique específica atenção.3

Assim, temos que, pela regra contida no art. 97, inciso VI, do CTN,
conjugado com o § 6º do art. 150 da CF/88, a isenção ou a anistia somente
poderão ser concedidas por lei, sendo que essa lei deve ser específica e
exclusiva, isto é, deve dirigir-se de forma individualizada aos sujeitos atingidos
por seu espectro de abrangência e às situações que contempla (individuação
2
3

BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 7ª ed., 2003, Ed. Forense, pp. 100 e 101.
PAULSEN, Leandro. Direito Tributário”, 4ª ed., 2002, Ed. Livraria do Advogado, p. 228.
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do destinatário e das hipóteses em que se aplica), nisso consistindo a
especificidade, contraposta às situações genericamente delineadas, devendo
ainda delimitar o seu objeto (singularização da matéria), em que consiste
a exclusividade, vez que a lei concessiva da isenção ou da anistia deverá
regular somente a matéria para a qual veio a lume.
Portanto, não obstante se verifique na prática legislativa de nosso país
um desvirtuamento da determinação do constituinte, no que tange ao aspecto
da instituição de isenção ou anistia, claro está que as regras concessivas da
isenção e da anistia não devem estar contidas ou camufladas em lei que regula
matéria genérica, estranha à matéria objeto da concessão, em reverência ao
critério da especificidade, bem como deve tratar exclusivamente do assunto
para o qual foi criada (exclusividade).
Ainda no que toca às semelhanças entre os institutos em apreço, temos
a que concerne à aplicabilidade do comando contido no parágrafo único do
art. 175 do CTN, o qual evidencia que a exclusão do crédito tributário não
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente, embora na prática,
no nosso entendimento, tal regra seja mais apropriada às hipóteses de isenção.
Tal determinação deflui do comando insculpido no art. 140 do CTN,
quando proclama que as circunstâncias que modificam o crédito tributário,
sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos,
ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe
deu origem.
Isso denota a autonomia ou separação entre a obrigação e o crédito,
demonstrando, ainda, que a obrigação é mais genérica que o crédito, ou
seja, sendo o crédito uma especificação quantitativa e a perfectibilização
da obrigação, desta dimanam regras normativas permanentes e em geral
mais abrangentes. Isto é, a exclusão do crédito, consoante observa Ruy
Barbosa Nogueira4, quer por meio da isenção, quer por meio da anistia, é
concedida dentro de determinadas ou eventuais regras, condições, cláusulas,
4

NOGUEIRA, Rui B. Curso de Direito Tributário. 14ª ed., 1995, Ed. Saraiva, p. 301.

R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 97-123, 2018

103

etc., controladas por meio das chamadas obrigações acessórias, previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (§ 2º do art. 113 do
CTN).
Prosseguindo nesse raciocínio, Ruy Barbosa Nogueira destaca que,
assim sendo, embora o obrigado seja titular de isenção ou de anistia, continua
preso a certas obrigações acessórias, mencionando ainda que tem havido
casos de exclusões em que o favorecido deixa de usufruí-las, por preferir não
ficar sujeito às obrigações acessórias.
Quanto a isto, vale lembrar que, de acordo com o art. 113 do CTN, a
obrigação acessória decorre da legislação tributária (não necessariamente
de lei) e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas,
no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e que a sua
inobservância “converte-se” em obrigação principal, relativamente à
penalidade pecuniária.
Portanto, a obrigação tributária acessória representa, na essência, uma
obrigação de fazer (emitir nota fiscal, prestar declaração, cumprir prazo de
recolhimento) ou não fazer (não rasurar documentos fiscais, não conduzir
mercadoria sem nota fiscal) - prestações positivas ou negativas, pelo que cabe
aqui mencionar que a regra contida no § 3º do art. 113 do CTN mostra-se
digna de reproche, haja vista, na verdade, a obrigação tributária acessória não
se transformar (ou converter-se, pelos seus termos) em obrigação principal,
sendo o entendimento o seguinte: quando uma obrigação acessória não é
cumprida essa infringência faz surgir uma obrigação principal, cujo objeto
é a multa, ensejando a aplicação do art. 113, § 1º do CTN; mas a obrigação
acessória remanescerá como tal, mesmo porque o pagamento da multa não
dispensa o cumprimento da obrigação acessória, que naturalmente continuará
sendo exigida.
Por outro ângulo, o parágrafo único do art. 194, reforçando a inteligência
do parágrafo único do art. 175 do CTN, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de cumprimento de obrigações acessórias pelos sujeitos beneficiados pela
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isenção ou pela anistia, autoriza a administração tributária a submeter a
procedimentos fiscalizatórios aqueles que não se enquadram na condição
de contribuintes de determinado tributo, e mesmo aqueles que gozem de
imunidade ou isenção, quer se trate de pessoa pública ou de privada.
Feitas essas digressões, que denotam a similitude entre os dois institutos
que excluem o crédito tributário, passemos a analisar os seus critérios
diferenciadores, sendo de se ressaltar, de plano, que a diferença fundamental
reside no objeto a que visa cada uma das formas de exclusão do crédito
tributário: a isenção dirige-se a tributos, ao passo que a anistia direciona-se a
penalidades pecuniárias por infrações.
Demais disso, a lei concessiva da isenção, como de regra no âmbito
tributário, aplica-se a fatos futuros, contemplando hipóteses de dispensa de
tributos cujas obrigações poderiam nascer; a lei que concede anistia, por outro
lado, é direcionada a fatos pretéritos, infrações já cometidas, que tiveram
ensejo em ocasião anterior à lei que concede a dispensa (exclusão) do crédito.
2 Natureza e definição do instituto da isenção
A isenção, conforme antes asseverado, constitui-se forma de exclusão
do crédito tributário, estando disposta especificamente nos arts. 176 a 179 do
CTN, representando instituto de grande relevância jurídica e de multifárias
consequências práticas, pois grande parte dos embates doutrinários que
cercam o direito tributário provém da indagação de se saber se ocorre ou
não a incidência da norma tributária, ou seja, se efetivamente ocorre ou não
o fato gerador, sendo conhecido, quanto a isto, o movimento doutrinário
que proclamava que as questões tributárias seriam solucionadas a partir da
determinação da ocorrência ou não do fato gerador.
Com a devida vênia, ousamos discordar do entendimento dessa “escola”,
a chamada escola da glorificação do fato gerador, conforme registra Amílcar
de Araújo Falcão5, tendo em vista que as complexas relações tributárias não
5

FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação Tributária, 6ª ed., 2002, Ed. Forense, p. 5.
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se reduzem a isso, embora seja merecido destacar que, em muitas situações,
mostra-se como ponto fulcral, na análise para as consequentes soluções das
questões tributárias, em função das implicações de ordem prática que essa
distinção permite, determinar se ocorreu ou não o fato gerador de certo tributo.
Por essa ótica, mostra-se de bom alvitre, em princípio, e com vistas a
possibilitar a formação de uma linha de raciocínio sobre a isenção, colacionar
alguns entendimentos doutrinários acerca do assunto, pois, de acordo com o
que dogmatiza Roque Antônio Carrazza6, a importância do tema “isenções
tributárias” é inequívoca, pontificando que a aptidão para tributar alberga
também a faculdade de isentar, consequência lógica daquela.
No entender de Ruy Barbosa Nogueira, a isenção, “sendo uma suspensão
da incidência, ou como declara o CTN no art. 175, I, exclusão do crédito
tributário, é uma parte excepcionada ou liberada do campo de incidência, que
poderá ser aumentada ou diminuída pela lei, dentro do campo da respectiva
incidência”.7
Para Rubens Gomes de Sousa, em tese clássica, a isenção é, em suma,
favor legal consubstanciado na dispensa do pagamento do tributo devido.
Para Amílcar de Araújo Falcão, na isenção

...há incidência, ocorre o fato gerador, sendo que o legislador,
todavia, seja por motivos relacionados com a apreciação da
capacidade econômica do contribuinte, seja por considerações
extrafiscais, determina a inexigibilidade do débito tributário ou,
como diz Rubens Gomes de Sousa, delibera ‘dispensar o pagamento
de um tributo devido.8

Já para Alfredo Augusto Becker e José Souto Maior Borges, a isenção
é, em síntese, hipótese de não incidência norma tributária, legalmente
qualificada. Para Paulo de Barros Carvalho, o preceito de isenção subtrai
parcela do campo de abrangência do critério antecedente ou consequente
da norma tributária, paralisando a atuação da regra-matriz de incidência
para certos e determinados casos. Assim, para o insigne professor, isenção
CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 15ª ed., 2000, Ed. Malheiros, pp. 571
e 572.
7
Op. cit., p. 168.
8
Op. cit., p. 65.
6
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é, em outras palavras, a limitação do âmbito de abrangência de critério do
antecedente ou do consequente da norma jurídica tributária, que impede que
o tributo nasça (naquele caso abrangido pela norma jurídica isentiva).
Vittorio Cassone manifesta-se com o entendimento de que a “isenção
é a dispensa legal do pagamento de um determinado tributo, via de regra
concedida face a relevante interesse social ou econômico regional, setorial
ou nacional”.9 Prosseguindo, o citado autor anota que a outra corrente
doutrinária (minoritária), manifestando-se sobre a natureza jurídica das
isenções, entende, entretanto, que a isenção obsta o nascimento da obrigação
tributária. E para reforçar seu ponto de vista, pelo que vimos contrário a essa
corrente, ao seu ver minoritária, menciona julgado do STF, que decretou que
“a isenção do imposto incidente sobre matéria-prima consumida no processo
de industrialização significa apenas exclusão de sua exigibilidade. A obrigação
tributária nasce com o fato gerador, que é a entrada da matéria-prima, mas
o crédito tributário é afastado pelo favor fiscal.” (RE 107.852-9-SP, Relator
Min. Maurício Correa, dec. unânime, de 25-4-96, DJU de 1-07-96).
Hugo de Brito Machado10 ressalta, por sua vez, que, a isenção exclui
o próprio fato gerador, e que a lei isentiva retira uma parcela da hipótese
de incidência da lei de tributação e, por esse aspecto, a isenção não é
propriamente dispensa de tributo devido. Cita, a título exemplificativo,
que a lei que definiu como hipótese de incidência do imposto de renda a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos
de qualquer natureza (CTN, art.43), retirou dessa hipótese de incidência uma
parcela, como por exemplo, o valor recebido a título de salário-família e de
aviso-prévio (Lei nº 4.506/64, art. 17, X). E resumindo conclui que a isenção
é a exclusão, por lei, de parcela da hipótese de incidência, ou suporte fático
da norma de tributação, sendo objeto da isenção a parcela que a lei retira dos
fatos que realizam a hipótese de incidência da regra de tributação.
9

CASSONE, Vittorio. Direito Tributário, 10ª ed., Ed. Atlas, 1997, p. 93.
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 26ª ed., 2005, Ed. Malheiros, p. 231.

10
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Analisando de forma crítica as vertentes doutrinárias acerca da natureza
jurídica da isenção, Roque Antônio Carrazza11, num elaborado estudo,
rechaça, de início, o entendimento da corrente que vê a isenção como dispensa
legal do pagamento do tributo devido, posto que, segundo o que percebeu,
se o fato gerador ocorreu, e o tributo se torna devido, mas é dispensado,
não estaríamos propriamente diante de hipótese de isenção, mas de remissão
tributária. Noutra passagem, esclarecendo o equívoco do entendimento desta
corrente, tece algumas felizes observações acerca do assunto, proferindo o
asserto que, positivamente, soa absurdo que a lei tributária que concede
uma isenção dispense o pagamento do tributo. Afinal, a lei de isenção é
logicamente anterior á ocorrência do fato que, se ela não existisse, aí, sim,
seria imponível.
Adiante, procede a uma minudente apreciação da corrente que qualifica
a isenção como hipótese de não-incidência tributária, legalmente qualificada.
Para os adeptos dessa posição na isenção não há incidência da norma jurídica
tributária e, portanto, não ocorre o nascimento do tributo. A norma isentiva,
para Alfredo Augusto Becker, a norma isentiva incide justamente para que
a norma tributária não possa incidir. Roque Carrazza cita ainda Pontes de
Miranda, como adepto dessa posição, para quem a regra jurídica é de direito
excepcional, que põe fora do alcance da lei a pessoa (isenção subjetiva) ou o
bem (isenção objetiva) que, sem essa regra jurídica, estaria atingido.
Roque Carraza, formulando conceito próprio, leciona que
...a isenção é uma limitação legal do âmbito de validade jurídica
da norma tributária, que impede que o tributo nasça ou faz com
que ele surja de modo mitigado (isenção parcial). Se preferirmos,
é a nova configuração que a lei dá à norma jurídica tributária, que
passa a ter seu âmbito de abrangência restringido, impedindo,
assim, que o tributo surja ‘in concreto’ (naquela hipótese descrita
na lei isentiva).E no seu modo de ver, tanto é isentiva a lei que
expressamente coloca certos fatos fora do campo de incidência
de um dado tributo como aqueloutra que, ao descrever a norma
jurídica tributária, só considera pressupostos da exação alguns dos
vários fatos que, em tese, seriam tributáveis.12

11
12

Op. cit., pp. 571 a 584.
Op. cit., pp. 583 e 584.
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Os incentivos fiscais (também chamados benefícios fiscais ou estímulos
fiscais) são representados pelo emprego de instrumentos tributários para fins
não fiscais, sendo a isenção apenas um dos meios de concedê-los. Por meio
de incentivos fiscais a pessoa política tributante estimula os contribuintes
a fazerem algo considerado conveniente ou oportuno, não necessariamente
no mero interesse arrecadatório, e manifestam-se sob a forma de imunidade
(observados, por óbvio, os limites constitucionais) e isenções tributárias.
Os incentivos fiscais são alcançados mediante a redução, ou até mesmo
pela supressão da carga tributária, correspondendo a uma renúncia de
arrecadação tributária por parte do ente tributante, em função de determinados
fatores que, em regra, visam ao alcance de benefícios, no interesse maior da
coletividade, como, entre outros fatores, estímulo à criação de empregos e
incremento da produção industrial. Tal ocorre, e de fato vem ocorrendo com
muita frequência nos últimos anos, especialmente nos Estados e municípios
mais carentes socialmente, que oferecem benefícios fiscais como forma de
atrair investimentos dos setores do comércio e, notadamente, da indústria.
Vale ressaltar, todavia, que esses benefícios encontram regras limitativas,
insertas na Lei Complementar nº 101/2000 (conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal), que prevê, inclusive, mecanismos compensatórios
em caso de concessão de tais incentivos.
A não incidência decorre da própria norma de tributação, sendo objeto
da não incidência todos os fatos não abrangidos pela definição legal da
hipótese de incidência, ou seja, por exclusão, é tudo que está fora do campo
de incidência da norma que define a hipótese em que o tributo é devido. Em
muitas situações o legislador, de forma atécnica, trata caso de isenção como
não incidência. É o que ocorre, v.g., no caso do art. 3º da Lei nº 9.311/96,
que instituiu a CPMF, quando, na realidade, queria o legislador tratar
propriamente de hipóteses de isenção, sendo evidente o equívoco. Como bem
alude Leandro Paulsen
...a isenção decorre, sempre, de lei que regule exclusivamente a
matéria ou o correspondente tributo, conforme exigência expressa
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do art. 150, §6º, da Constituição Federal. A não incidência, por sua
vez, decorre de simples ausência de subsunção do fato em análise à
norma tributária impositiva e, por isso, independe de previsão legal,
o que, aliás, seria impertinente. 13

A não incidência, no direito tributário, é instituto análogo às situações
que não se configuram crime, no âmbito penal. Basta ao legislador tipificar as
hipóteses que efetivamente se configuram delituosas para que, por exclusão,
possa-se vislumbrar que tudo o que não se encontra legalmente capitulado
não se encontra abrangido pela norma incriminadora. Ou seja, basta ao
legislador penal configurar o que é crime; tudo que não se encontra atingido
pela norma penal não se constitui crime. De outra forma, mostra-se suficiente
ao legislador tributário definir as hipóteses de incidência da norma para que,
por exclusão, se visualize o que não se configura hipótese de subsunção à
norma, ou seja, hipóteses em que não se configura a realização do suporte
fático da norma.
Há, contudo, situações em que poderia existir dúvida acerca da
configuração, ou não, da hipótese de incidência tributária, sendo que, nesses
casos, para escoimar as controvérsias decorrentes da aplicação da lei,
ou previsíveis quando da gênese da lei, o legislador prevê expressamente
hipóteses de não incidência. São hipóteses de não incidência legal, ou
juridicamente qualificada. A não incidência legal em algumas situações
beneficia, ou simplesmente reconhece o direito dos contribuintes que não se
encontram atingidos pela norma de incidência, vez que, em muitas ocasiões,
os agentes do fisco, por desconhecimento, só admitem a não incidência nas
situações em que se encontra legalmente capitulada.
Concernentemente ainda aos traços distintivos entre isenção e não
incidência, feliz a observação de Hugo de Brito Machado de que

13
14

Op. cit., p. 836.
Op. cit. p. 232.

...a não incidência, mesmo quando juridicamente qualificada, não se
confunde com a isenção, por ser mera explicitação que o legislador
faz, para maior clareza, de que não se configura, naquele caso, a
hipótese de incidência. A rigor, a norma que faz tal explicitação
poderia deixar de existir sem que nada se alterasse. Já a norma de
isenção, porque retira parcela da hipótese de incidência, se não
existisse o tributo seria devido.14
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No que tange à diferença entre isenção e a alíquota zero, temos
inicialmente que, para a ocorrência do fato gerador é imprescindível que a
lei descreva os diversos requisitos obrigatórios que devem compô-lo, entre
os quais figuram a alíquota e a base de cálculo. Enquanto reduzida a zero a
alíquota, não existirá tributação, por falta de um dos requisitos (elementos)
do fato gerador, equiparando-se à isenção no que respeita aos seus efeitos.
Entretanto, enquanto a isenção suspende (ou melhor, exclui) todos os
elementos do fato gerador, a alíquota zero apenas nulifica, às vezes até de
modo temporário, um dos elementos do fato gerador.
A alíquota reduzida a zero é especialmente utilizada no caso dos impostos
aduaneiros (importação e exportação), bem como no caso do IOF, denotando
o nítido caráter extrafiscal desses tributos. Esse caráter extrafiscal de
determinados tributos visa ao atingimento de objetivos que não os meramente
arrecadatórios, mas de interesse social, sendo que nesses casos, para atingir
esse desiderato, o ente tributante dispõe de maior agilidade e flexibilidade
para alteração nas alíquotas desses tributos, podendo inclusive reduzi-las a
zero.
A alíquota zero, em geral, encontra-se prevista em ato infralegal
(decreto/portaria), como no caso do IOF sobre operações de crédito (Decreto
nº 2219/97, art. 8º, XV) e do IOF sobre valores mobiliários (Portaria MF
264/99, art. 1º, § 2º, V), sendo que, no caso da CPMF, encontra-se inserta no
texto que instituiu esse tributo (Lei nº 9.311, art. 8º).
Descreve Hugo de Brito Machado que a alíquota zero representa uma
solução encontrada pelas autoridades fazendárias no sentido de excluir o
ônus da tributação sobre determinados produtos, temporariamente, sem os
isentar. A isenção só pode ser concedida por lei (CTN, art. 97, inciso VI).
Assim, como é permitido ao Poder Executivo, por disposição constitucional
alterar as alíquotas de determinados tributos (Imposto de Exportação, Imposto
de Importação, IOF, IPI), dentro dos limites fixados em lei, e a lei não fixou
limite mínimo, tem sido utilizado o expediente de reduzir a zero as alíquotas
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de certos produtos. Tais alíquotas, entretanto, podem ser elevadas a qualquer
tempo, e nesses casos – quando reduzidas a zero pelo Executivo, independem
de lei.
Quanto à diferenciação entre isenção e imunidade, temos que a isenção
corresponde à parte excepcionada ou liberada do campo de incidência da
norma tributária, que poderá ser diminuída ou aumentada pela lei, dentro do
campo da respectiva incidência. A imunidade, por sua vez, corresponde a uma
limitação constitucional ao poder de tributar. Se a Constituição Federal veda
determinada tributação, trata-se de caso de imunidade. A imunidade dirigese, em regra, aos impostos, podendo prever, em seu texto, outros tributos,
como, v.g., o mencionado no inciso XXXIV, do art. 5º.
Como bem frisa Vittorio Cassone, a “lei que reproduz texto sobre
imunidade é inócua. Se restringi-la é inconstitucional. Se alargá-la, a
ampliação corresponderá a uma verdadeira isenção”.15 Porém, a lei isentiva
jamais poderá ultrapassar a barreira da imunidade, porque o legislador
ordinário não tem competência para imunizar; a imunidade é reservada ao
poder constituinte, é categoria constitucional, portanto, representando uma
limitação, ou mais precisamente, uma exclusão do próprio poder de tributar.
A imunidade, no dizer de Amílcar Falcão é “uma forma qualificada ou
especial de não incidência, por supressão, na Constituição, da competência
impositiva ou do poder de tributar, quando se configuram, certos
pressupostos, situações ou circunstâncias previstas pelo estatuto supremo.
Esquematicamente, poder-se-ia exprimir a mesma ideia do modo seguinte: A
Constituição faz, originariamente, a distribuição da competência impositiva
ou do poder de tributar; ao fazer a outorga dessa competência condiciona-a,
ou melhor, clausula-a, declarando os casos em que ela não poderá ser
exercida. A imunidade é, assim, uma forma de não incidência pela supressão
da competência impositiva para tributar certos fatos, situações ou pessoas,
por disposição constitucional.”
15

Op. cit., p. 93.
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A isenção é sempre decorrente de lei, em sentido estrito, estando incluída
na área da reserva legal. E essa lei, segundo determinação constitucional
expressa (art. 150, §6º), de acordo com o que vimos, há de ser específica e
exclusiva. Reza o CTN, no art. 176, que a isenção, ainda quando prevista em
contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos
exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo
de sua duração. A isenção é concedida por lei da pessoa política que possui a
respectiva competência legislativa, e a mesma que possui a competência para
tributar (CF/88, art. 151, III), vale dizer que somente à União cabe isentar
os tributos de sua competência, e aos Estados, Municípios e ao Distrito
Federal, seguindo esse mesmo raciocínio, isentar os correspondentes tributos
que lhe são atribuídos por competência constitucional. Ou seja, quem tem
competência para tributar detém competência para isentar, posto que a isenção,
conforme asseverado, constitui-se numa retirada da parcela da tributação de
determinadas situações, e isso efetivamente só pode ser realizado pelo ente
que possui a competência para tributar.
Importante ressaltar que, quando o tributo for instituído por lei
complementar, a concessão da isenção tem de ser feita através de diploma
legislativo do mesmo nível hierárquico, ou seja, também por lei complementar.
Isso porque a isenção implica renúncia fiscal, precisando ser veiculada
com o mesmo quorum exigido para o surgimento da norma impositiva. Do
mesmo modo, a revogação deve dar-se pelo veículo legislativo necessário à
concessão do benefício. Assim, se for o caso de isenção concedida por meio
de lei complementar, esta será a via adequada para a revogação da concessão.
Nesse sentido, aresto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa
reproduzimos:
TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS DE PROFISSÕES
REGULAMENTADAS.ISENÇÃO.
Instituída a COFINS pela Lei Complementar 70/91, a modificação
ou revogação desse diploma deve ser operada também por Lei
Complementar.” (TRF da 4ª Região, 1ª T., MAS 98.04.019281-8/
RS)
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Consoante o CTN (art. 176, § único) a isenção pode ser restrita
a determinada região do território da entidade tributante, em função
de condições a ela peculiares. Em face disso ocorreram manifestações
doutrinárias contrárias a essa regra do CTN, em face do que preconizam os
arts. 151, inciso I (que estabelece o princípio da uniformidade geográfica), e
152 (princípio da proibição do estabelecimento de barreiras alfandegárias),
da CF. Todavia, entendemos que o dispositivo do CTN não pode ser
confundido com essas determinações constitucionais, uma vez que a regra do
§ único do art. 176 visa exatamente a compensar as desigualdades em função
de peculiaridades regionais, possibilitando o fomento de regiões menos
favorecidas economicamente, as quais são representadas mais comumente
através dos incentivos fiscais, a exemplo dos administrados pela SUDENE.
Assim, através da concessão de isenções ou incentivos fiscais o ente tributante
melhor realiza os objetivos fundamentais do nosso Estado preconizados
pela CF/88, inscritos no seu art. 3º: construir uma sociedade livre, justa e
solidária, e garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
A isenção, em princípio, segundo o inciso I do art. 177 do CTN, não
é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria. O princípio adotado
pelo CTN é plausível, em razão da natureza contraprestacional direta ou
indireta da taxa e ao caráter indenizatório da contribuição de melhoria, ou
seja, tais espécies tributárias já trazem uma vantagem para o contribuinte.
Por outro lado, a regra contida no inciso I do art. 177 do CTN milita no
sentido de admitir que, se a lei isentiva não dispuser acerca dos tributos por
ela abrangidos, tem-se que entender que essa norma não se aplica às taxas e às
contribuições de melhoria. Entrementes, a Constituição Federal prevê outras
possibilidades de isenção em seu texto. Nesse sentido, veja-se, por exemplo,
a previsão contida no art. 5º, inc. XXXIV – possibilidade de isenção, ou mais
propriamente imunidade, de taxas, bem assim a contida no § 7º, do art. 195,
da CF (imunidade da contribuição para a seguridade social). Nos aludidos
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exemplos, temos que a Constituição utiliza o termo “isenção”, quando na
realidade seria mais adequado empregar “imunidade”.
A esse respeito manifestou-se Hugo de Brito Machado, assinalando que:
“ainda que na Constituição esteja escrito que determinada situação é de
isenção, na verdade de isenção não se cuida, mas de imunidade.”
O inciso II do art. 177 do CTN parece óbvio e desnecessário. Entretanto,
essa norma quer dizer que a isenção só é concedida aos tributos já existentes
por ocasião da data da edição da lei isentiva. A intenção do legislador provém
da necessidade de se evitar a concessão das chamadas isenções em branco ou
de indeterminados e futuros tributos. Não devem ser atingidos pela isenção
os tributos novos. Se o tributo passa a receber nova denominação ou nova
estrutura formal, mas mantém o mesmo fato gerador, não se trata de tributo
novo, prevalecendo a isenção anteriormente concedida.
A regra geral, no concernente à vigência, é a revogabilidade das
isenções. A isenção concedida em caráter geral, proveniente diretamente da
lei, independentemente de qualquer ato administrativo, desaparece com a
revogação da lei isentiva. Quando a isenção não é concedida por prazo certo
e em função de determinadas condições é admitido que o poder concedente
possa reexaminar a qualquer tempo o fundamento da isenção, para modificála ou revogá-la. Por outro lado, se a isenção é concedida por prazo certo
e sob condição ou onerosidade considera-se que o próprio legislador está
predeterminando no tempo e na forma a relação de interesse público no caso
concreto. Nesse último caso, se eventualmente a lei isentiva for revogada,
deve-se respeitar o prazo ainda em curso, estipulado antecipadamente pela
lei isentiva. No dizer de Ruy Barbosa Nogueira, “quando a lei fixa prazo e
condição, o legislador está reconhecendo que, enquanto o contribuinte cumpra
a condição e o prazo não se esgote, coexistem os fundamentos de interesse
público que justificaram a isenção concedida ao titular e portanto integrado
como direito subjetivo seu este direito”.16 Nessa ótica proferiu o STF a Súmula
544 que, na sua dicção, profere entendimento de que as isenções tributárias
16

Op. cit., p. 173.
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concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.
Assim sendo, por se tratar de direito público subjetivo, o seu titular possui
a faculdade de invocar o aparato judiciário para valer a isenção que o Poder
Público lhe conferiu, em caso de supressão.
A isenção é concedida por lei tendo em vista não o interesse individual,
mas o interesse público. A isenção outorgada a determinadas pessoas ou
bens é concedida em função da situação dessas pessoas ou bens, em relação
ao interesse público. Essa situação justifica objetivamente um tratamento
isencional, diferente, portanto, em relação às demais pessoas ou bens, em
atendimento ao princípio constitucional da isonomia ou igualdade. Sustentam
alguns tributaristas que a revogação de isenção corresponde à criação de
tributo, enquanto outros entendem que corresponde a um aumento de tributo,
vez que este já se encontra criado. Por isso deve ser observado, quando da
revogação, o princípio da anterioridade da lei, assegurado na Constituição
Federal (art. 150, III, b).
O Supremo Tribunal Federal, contudo, manifestou-se no sentido de
admitir que a revogação de isenção tem eficácia imediata, ou seja, ocorrendo
a isenção o tributo pode ser cobrado no curso do mesmo exercício (RE nº
99.908-RS, Rel. Min. Rafael Mayer, RTJ 107/430-432). O Pretório Excelso,
já sob a égide da Constituição de 1969, admitira que o princípio constitucional
da anualidade, atual anterioridade ( § 29 do art. 153 da CF de 1969) não se
aplicava à revogação do ICM (Súmula 615). Acreditamos que o STF tenha
dado, a esse caso, uma interpretação literal do que prescreve o art. 104 do
CTN. Estatui citado dispositivo, verbis:
Art. 104 – Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que ocorra a publicação os dispositivos de lei, referentes
a impostos sobre o patrimônio ou a renda:
(...)
III – que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de
maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no
art. 178.

Ora, não estando o antigo ICM abrangido pelo comando do caput
do art. 104 do CTN afigura-se plausível que a Corte Maior tenha por isso
R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 97-123, 2018

116

admitido a hipótese de não haver necessidade de observância do princípio da
anterioridade quando da revogação do extinto ICM.
Assim como a moratória, a isenção pode ter caráter geral ou individual
(específico), sendo que na primeira hipótese decorre diretamente da lei,
não dependendo de requerimento do interessado nem de qualquer ato
administrativo, e no segundo caso, dependerá de exame e concessão,
mediante despacho, da autoridade fiscal competente, à vista de requerimento
em que o interessado prove atender aos requisitos e preencher as condições
da lei que autoriza a isenção (CTN, art. 179). Nesse enfoque, entende-se
que o ato administrativo que defere o pedido de isenção tributária individual
apenas reconhece que a norma tributária incidiu, e tem natureza meramente
declaratória. Esse despacho administrativo é ato vinculado, porque cingido aos
preceitos normativos, e desse modo, uma vez anulado (seria impropriedade
terminológica cogitar-se de revogação, posto que o ato em questão não é ato
discricionário) a Fazenda Pública constituirá o respectivo crédito tributário,
o qual será acrescido dos pertinentes encargos moratórios. Assim, por
ser meramente declaratório o ato administrativo que defere a isenção ou
reconhece existentes as condições que a lei estabelece para o gozo desta, seus
efeitos retroagem à data dos fatos sobre os quais incidiu a norma isentiva.
Ainda no atinente à natureza jurídica do ato administrativo que
reconhece a isenção em caráter individual temos que abalizadas vozes
entendem ser meramente declaratória, e não constitutiva, a eficácia de tal
medida administrativa. Nesse sentido advoga a análise realizada por Hugo
de Brito Machado Segundo em artigo intitulado “Natureza do despacho que
concede isenção tributária individual”, publicado no site “Jusnavigandi”, em
fevereiro de 2000. Dessa maneira, a implicação prática dessa constatação
reside no fato de que, em sendo meramente declaratório o ato que defere
a isenção, ou reconhece existentes as condições que a lei estabelece para o
gozo desta, os seus efeitos retroagem à data dos fatos sobre os quais incidiu
a norma isentiva. Assim, conclui o autor do citado artigo que “relevante para
o deferimento da isenção é a constatação de que os requisitos exigidos em
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lei foram atendidos. Sendo assim, uma vez constatados, por outros meios,
o atendimento de tais requisitos, tem o contribuinte o direito de não se
submeter à exigência fiscal. De todo modo, ainda que o reconhecimento da
autoridade fosse indispensável, o que se admite apenas para argumentar, a
decisão administrativa apenas declararia o atendimento dos requisitos legais
e o direito à isenção, sendo o termo inicial da isenção o momento em que os
requisitos foram preenchidos, e não a data da autoridade fazendária.”
Quando a isenção individual se referir a tributo lançado por período certo
de tempo (anualmente, em geral) o despacho deverá ser feita renovado em
cada período, a pedido do interessado, antes do término do período anterior,
cessando automaticamente a isenção a partir do primeiro dia do período para o
qual o interessado deixar de promover a continuidade do seu reconhecimento
(CTN, art. 179, § 1º). Desta feita, se a lei municipal, v.g., concede isenção
de IPTU a servidor do município que possua apenas o imóvel onde reside,
a cada novo ano os interessados deverão requerer renovação da isenção,
fundamentando e comprovando a manutenção das condições, pois estas
poderão ser alteradas ou desaparecer, como no caso do beneficiário dessa
isenção deixar de ser funcionário público municipal ou adquirir outro bem
imóvel na área urbana onde reside.
Estabelece ainda o CTN, no § 2º do art. 179, que o despacho administrativo
concessivo da isenção não gera direito adquirido, e pode ser desfeito por
iniciativa da própria autoridade administrativa, sem que o interessado possa
se opor, sempre que restar constatado que o interessado não satisfazia ou
deixou de cumprir os requisitos para a concessão do benefício, a exemplo do
que se dá com a moratória concedida em caráter individual (art. 155 do CTN).
Dessa forma, no caso de anulamento do despacho concessivo da isenção por
ser apurado que o interessado não preenchia as condições para o gozo do
benefício, e tendo agido o interessado, para tanto, com dolo ou simulação do
beneficiário ou de terceiro em favor deste, o crédito tributário será constituído
com o acréscimo dos encargos devidos e das penalidades cabíveis.
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Outra disposição legal aplicável às regras isentivas diz respeito à que
proclama que a lei que concede a outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente (art. 111, inciso II, do CTN). Ocorre que, em verdade, o dispositivo
quer dizer que a matéria ali mencionada não comporta interpretação ampliativa
nem integração por equidade, devendo ser interpretado restritivamente,
pois a isenção é uma exceção à regra de tributação. Mostra-se inadequada,
desse modo, a regra do art. 111 do CTN, uma vez que o método literal, ou
gramatical, pode não ser suficiente, de per si, para a correta aplicação da
norma tributária. Assim, o intérprete pode e deve utilizar todos os métodos
de hermenêutica para a determinação do significado das normas jurídicas, e
no campo tributário, em particular, mostra-se de grande valia a utilização dos
métodos sistemático e teleológico.
Outro aspecto que merece ser enfocado relaciona-se à classificação das
isenções, além da já decorrentes do CTN. Quanto a isto, vale salientar que
as isenções podem ser objetivas (ratione materiae), quando são previstas em
razão do objeto tributado, ou seja, em função do ato, fato, negócio, ou coisa,
mercadoria, sua qualidade ou destinação; subjetivas (ratione personae) são
as isenções previstas em função das condições pessoais do seu destinatário,
isto é, visam a favorecer ou a atingir determinadas pessoas que, se inexistente
a isenção, seriam sujeitos passivos da obrigação tributária, e por fim, podem
ainda as isenções serem classificadas como mistas, ou objetivo-subjetivas,
concedidas tanto em função do fato gerador como em razão dos aspectos
pessoais do destinatário. Nem sempre é fácil destacar a predominância
ou maior carga de um desses dois aspectos. Se na vontade objetivada da
lei ordinária transparecem ambos é porque estes aspectos apresentam-se
consorciados.
As isenções podem ainda ser classificadas em autonômicas e
heterônomas. Autonômica se a isenção é concedida por lei do ente político
titular da competência para instituir e cobrar o tributo o qual a isenção se
refere. Heterônoma é a isenção concedida por lei de pessoa jurídica diversa
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daquela que é titular da competência para instituir e cobrar o tributo a que se
refere.
A Constituição de 1988 não contém previsão para concessão de isenção
heterônoma, sendo exceção a essa regra o contido no art. 155, 2º, inciso XII,
alínea “e”. A Constituição anterior à atualmente vigente, contudo, continha
previsão de autorização à União para conceder, por meio de lei complementar,
isenções de impostos estaduais e municipais.
3 Anistia
O vocábulo anistia, de origem grega, era no latim amnestia, e significa
esquecimento. O instituto da anistia fundamenta-se genericamente por razões
de política fiscal e de atendimento a determinados aspectos conjunturais e
circunstâncias de ordem econômica, como em função de calamidades. Por uma
simples verificação dos arts. 180 a 182 do CTN, onde residem basicamente as
regras aplicáveis à anistia, nota-se esses aspectos.
A anistia é um benefício (perdão fiscal) que visa a excluir o crédito
tributário no concernente à penalidade pecuniária aplicada pelo sujeito
ativo, relativamente a infrações tributárias cometidas pelo sujeito passivo
anteriormente à vigência da lei que a concedeu (art. 180 do CTN). A lei,
relativamente ao mesmo fato tributário, tanto pode conceder isenção de
tributo, quanto pode conceder anistia da penalidade pecuniária (multa),
ou concomitantemente, ambas. A anistia não abrange os atos legalmente
caracterizados como crimes ou contravenções, ou praticados com dolo, fraude
ou simulação, ou conluio, salvo disposição em contrário da lei que concede
a anistia, entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, geralmente em
benefício do sujeito passivo (incisos I e II do art. 180 do CTN). Exemplo de
conluio é a compra e venda na qual vendedor e comprador acertam a emissão
de documento fiscal com valor inferior ao da operação comercial efetiva,
lesando diretamente o Fisco Estadual e, por via indireta, a Fazenda Federal,
na presumível redução do lucro nas operações de comercialização.
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Assim como a moratória e a isenção, a anistia pode ser concedida em
caráter geral, mas pode também ser limitada (art. 181 do CTN), e neste último
caso estará restrita ou condicionada a infrações específicas à legislação de
determinado tributo, ou a infrações mistas, ou a determinada região do
território da entidade tributante, levando em consideração as peculiaridades
locais, ou ainda ao pagamento do tributo no prazo fixado na lei que conceder
a anistia. Caso de anistia a infração específica à legislação de determinado
tributo ocorreu quando a legislação do imposto de renda criou complexos
mecanismos de correção monetária das contas contábeis classificadas no
ativo, sendo que praticamente a totalidade das empresas deixou de atender
aos prazos fixados na legislação do tributo, verificando-se uma autuação
em massa em razão da infração, com imediata reclamação das entidades
classistas; imediatamente uma lei específica foi criada, anistiando todas as
infrações consideradas e excluindo a aplicação das multas preconizadas pela
lei instituidora dessas penalidades. A anistia pode também ser concedida
a infrações mistas, abrangendo a penalidade pecuniária, normalmente
até determinado montante, conjugada ou não com outra modalidade de
punição, como sujeição a regime especial de fiscalização. Verifica-se a
anistia condicionada a pagamento do tributo, quando realizado no prazo
fixado na lei anistiadora, por exemplo, quando as administrações municipais,
objetivando reduzir o número de contribuintes inadimplentes para com o
IPTU, conseguem a criação de leis que concedem anistia às multas por atraso
ou falta de pagamento do imposto, condicionado esse perdão ao pagamento
do principal, que é o imposto em atraso.
Naquilo que tange à forma de concessão (art. 182 do CTN), a anistia segue
o mesmo caminho da isenção (art. 179 do CTN) e da moratória (art. 155),
podendo ser concedida em caráter geral, isto é, abrangendo as penalidades
relativas a todos os tributos, sem qualquer condição, decorrendo diretamente
da lei, ou individualmente, por despacho da autoridade administrativa,
mediante requerimento do interessado, em que comprove o preenchimento
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dos requisitos e condições estipulados na lei anistiadora, com a ressalva do
parágrafo único do citado art. 182 que referido despacho, todavia, não gera
direito adquirido, a exemplo do ato que concede a moratória.
A anistia decorre sempre de lei, sendo forma de exclusão do crédito
tributário, estando compreendida no âmbito da reserva legal (art. 97, inc.
VI, do CTN). A anistia não se confunde com a remissão, dizendo aquela
respeito somente a penalidades, ao passo que a remissão abrange todo o
crédito tributário (tributo e penalidades) já constituído. A remissão é forma
de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, inc. IV), enquanto a anistia é
um perdão da falta, cometida pelo sujeito passivo, que impede o nascimento
do crédito tributário, correspondente à multa por infração, em virtude de
descumprimento da legislação tributária, daí tratar-se de forma de exclusão do
próprio crédito tributário. Isso significa que, resumindo, e conforme descreve
Hugo de Brito Machado

Conclusão

...pela anistia o legislador extingue a punibilidade do sujeito
passivo infrator da legislação tributária, impedindo a constituição
do crédito. Se já constituído o crédito o legislador pode dispensálo pela remissão, mas não pela anistia. A anistia diz respeito
exclusivamente a penalidade e há de ser concedida antes da
constituição do crédito. A remissão é forma de extinção do crédito
tributário, quer decorrente de penalidade, quer decorrente de
tributo.17

No atinente especificamente ao instituto da isenção tem-se verificado,
com frequência, o desfrute dos benefícios previstos por este instituto sem
que o sujeito passivo efetivamente faça jus à sua utilização, externando
assim seu lado patológico, tendo-se visto tal anomalia notadamente no caso
de entidades que se autointitulam de beneficência na área educacional ou
de assistência social, que assim se proclamam com o intuito de gozarem
dos favores concedidos pela lei isentiva, o que tem ocasionado um enorme
desvirtuamento do verdadeiro fim colimado pelo instituto em alusão, e que,
não raro, gera uma justificável desconfiança por parte dos agentes do Fisco
quanto a essas situações.
17

Op. cit. pp. 237 e 238.
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Vale lembrar, por derradeiro, que as formas de exclusão do crédito
tributário, quando adequadamente previstas e utilizadas, possuem em si um
evidente e relevante caráter extrafiscal, configurando-se em instrumentos de
que dispõe o ente tributante para o atingimento da tão propalada justiça fiscal
e assim, em última instância, ao alcance da almejada justiça social.
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O JUSPOSITIVISMO SOB A ÓTICA DE HEBERT HART E
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JUSPOSITIVISM UNDER THE VIEW OF HEBERT HART
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Resumo: O debate que envolve o Jusnaturalismo e o Juspositivismo tem
inspirado as reflexões de juristas e filósofos. Muito embora se possa afirmar
que grande parte das históricas controvérsias associadas ao confronto entre
o Direito Positivo e o Direito Natural já tenham sido superadas, subsistem
inúmeros aspectos que merecem uma dedicação acadêmica. Não obstante
opiniões divergentes, as quais pugnam pelo enfraquecimento teórico do
assunto, o passar dos séculos demonstra justamente o contrário, posto não ter
conseguido eliminar a estima dos pensadores pela temática ora desenvolvida.
Deste modo, o presente artigo discorre sobre o Juspositivismo sob a ótica de
Hebert Hart e Ronald Dworkin.
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Abstract: The discussion that evolve the Jusnaturalism and the Juspositivism
is inspirated the reflections of jurists and philosophers. Although it is
possible to affirm that many of the historical controversies associated with
the confrontation between Positive Law and Natural Law have already been
overcome, there are many aspects that deserve an academic dedication.
Notwithstanding divergent opinions, which advocate the theoretical
weakening of the subject, the passing of centuries demonstrates just the
opposite, since it has not succeeded in eliminating the esteem of the thinkers
for the theme developed. In this way, this article discusses Juspositivism
under the view of Hebert Hart and Ronald Dworkin.
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e a crítica à proposta teórica de Hebert Hart; Conclusão; Referências.
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Introdução
Noberto Bobbio, aludindo às pesquisas empreendidas por Kuttner, afirma
que o primeiro uso da fórmula Direito Positivo (jus positivum) teria ocorrido
pelas mãos de Abelardo, filósofo medieval do fim do século XI, registrando,
outrossim, que investigações anteriores apontavam que o emprego inaugural
de tal expressão teria sido por Damaso, nos idos do século XII. Para Abelardo,
segundo narra Bobbio (1995, p. 19), o Direito Positivo illud est quod ab
hominibus istitutum, ou seja, apresenta como característica o fato de ser posto
pelo ser humano, ao contrário do Direito Natural, posto por algo ou alguém
que está além dele, como a natureza ou Deus.
Contemporaneamente, a expressão Direito Positivo pode ser definida
como o conjunto de normas jurídicas estabelecidas com o fim de regular
a vida em sociedade. É o Direito cuja elaboração depende da vontade
humana, revelando-se através da forma escrita (lei) ou não-escrita (norma
consuetudinária, norma costumeira ou costume jurídico). É, ainda, o Direito
institucionalizado, passível de ser imposto coercitivamente, abarcando
a Constituição, as leis, os códigos, os tratados, as medidas provisórias, os
decretos legislativos, as resoluções, os decretos, as portarias, etc.
Tal conjunto de normas jurídicas, como se vê, é criado a partir de decisão
humana, seja através da atuação estatal (o processo de produção normativa,
por exemplo), seja de modo socialmente difuso, por meio do qual se forjam
os denominados costumes jurídicos. Assim, a análise do Direito Positivo de
um dado país permite compreender as nuances de uma sociedade, mormente
se considerarmos a essência do brocardo ubi societas, ibi jus (“onde está a
sociedade, está o Direito”). Com efeito, diante do poder soberano inerente ao
Estado, cada país estabelece, no âmbito do respectivo território estatal, e em
atenção à realidade social, o pertinente Direito Positivo, revelador, em última
análise, do modo de ser de uma determinada comunidade.
Exatamente como acontece em relação ao Jusnaturalismo, que
experimentou diversas perspectivas teóricas ao longo do tempo, o Positivismo
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Jurídico, de seu lado, também comporta várias incursões analíticas, reveladoras
das mais diversas tendências explicativas, conforme será abordado.
1 O juspositivismo em Herbert Hart
Jeremy Bentham e John Austin, no que se refere ao assunto ora discorrido,
são considerados autores positivistas imperativistas, tendo em vista que ambos
acolhem uma noção comum, segundo a qual o Direito é fruto da vontade
do soberano, tese centrada nas ideias de comando e coerção, concepção
esta que, diferentemente, não pode ser atribuída ao inglês Herbert Lionel
Adolphous Hart (ou H. L. A. HART, 1907-1992), jurista e filósofo do Direito,
autor reconhecidamente importante para uma nova tomada de posição em
relação às Filosofia e Teoria do Direito. Herbert Hart, neste contexto, rejeita a
denominada Teoria Imperativista, cuja característica fundamental, conforme
consignado, consiste justamente em vincular o Direito às noções de comando
e coerção. Em O Conceito de Direito, obra publicada em 1961, Hart afirma
que o termo positivismo, na literatura anglo-americana contemporânea, é
empregado para traduzir uma ou mais das seguintes afirmações teóricas:

1) que as leis são comandos de seres humanos; 2) que não há vínculo
necessário entre direito e moral ou entre o direito como ele é e o
direito como deve ser; 3) que a análise ou estudo do significado dos
conceitos jurídicos é um estudo importante, que deve ser distinguido
(apesar de não ser contrário a elas) das pesquisas históricas e
sociológicas e da avaliação crítica do direito em termos de moral,
objetivos e funções sociais etc.; 4) que um sistema jurídico é um
‘sistema lógico fechado’, no qual decisões corretas podem ser
deduzidas por meios exclusivamente lógicos a partir de normas
jurídicas predeterminadas; 5) que os juízos morais não podem ser
demonstrados, como podem os enunciados factuais, por meio de
argumentação racional, evidência ou prova [...]. Bentham e Austin
defendiam as opiniões expressas em (1), (2) e (3), mas não aquelas
em (4) e (5); Kelsen defende aquelas expressas em (2), (3) e (5),
mas não as apresentadas em (1) e (4). A afirmação (4) é geralmente
atribuída aos ‘juristas analíticos’, aparentemente sem boas razões
(HART, 2009, p. 386-387).

Hebert Hart, pelo que se observa no item 2 da transcrição supra, demonstra
que, a seu ver, não há necessariamente um vínculo entre Direito e Moral, o
que o situa, segundo um segmento doutrinário, entre os autores positivistas
R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 125-135, 2018

127

inclusivistas (ou positivistas incorporacionistas). Significa dizer que Hart
admite que conceitos e normas próprios do Direito possam incorporar regras
pertinentes ao campo da moral, desde que o sistema jurídico o autorize.
Ademais, em O Conceito de Direito, Hebert Hart contesta a aludida
Teoria do Comando, delineada por John Austin na obra The Province of
Jurisprudence Determined (A Delimitação do Objeto do Direito, 1832), cujos
contornos fundamentais consagram a ideia de que o Direito caracteriza-se por
abarcar um conjunto de comandos e ameaças estabelecidos por um soberano.
Hart, partindo de uma distinção entre “ter a obrigação de fazer algo” e “ser
obrigado a fazer algo”, e adotando como exemplo a conduta ameaçadora de
um assaltante, afirma que, na verdade, inexiste obrigação quando o único
motivo para obedecer é a ameaça, exatamente o que acontece no caso de
um assalto. Diferentemente da intimidação contida na ação do assaltante, o
Direito estabelece normas de agir aptas a orientar o comportamento não apenas
daqueles aos quais as orientações normativas são destinadas, mas também
aos funcionários públicos encarregados da aplicação de tais diretrizes.
Com efeito, Hart, de um modo geral, opõe as seguintes objeções ao
arquétipo teórico austiniano:
Os fracassos principais da teoria [de Austin] são suficientemente
instrutivos para justificar um segundo resumo. Primeiro, ficou claro
que, conquanto a lei penal – que proíbe ou impõe determinados atos
sob ameaça de punição – dentre todas as formas do direito seja a que
mais se pareça com as ordens apoiadas por ameaças dadas por uma
pessoa a outras, ela difere dessas ordens sobre o aspecto importante
de que normalmente se aplica também àqueles que a editam, e
não apenas a terceiros. Em segundo lugar, há outros tipos de lei
ou modalidade do direito, especialmente as que outorgam poderes
jurídicos para exarar decisões ou legislar (poderes públicos), ou
para criar ou modificar relações jurídicas (poderes particulares) –
modalidades essas que não podem, por absurdo, ser assimilados às
ordens apoiadas em ameaças. Em terceiro lugar, algumas normas
jurídicas diferem das ordens quanto à sua origem, pois não foi por
prescrição explícita, nem por nenhum modo análogo, que vieram a
existir. Finalmente, a análise do direito em termos de um soberano
habitualmente obedecido e necessariamente isento de qualquer
limitação jurídica não pôde explicar a continuidade da autoridade
legislativa, continuidade essa que é característica dos sistemas
jurídicos modernos; e a pessoa ou pessoas soberanas não puderam
ser identificadas nem com o eleitorado, nem com o poder legislativo
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de um Estado moderno (MARCONDES; STRUCHINER, 2015, p.
98).

Ademais, Herbert Hart, ao empreender uma análise crítica a respeito da
teoria de John Austin, desdobra-a em três segmentos. De início, estabelece
uma distinção entre as noções de comando e regra. Em seguida, procura
demonstrar que os sistemas jurídicos são integrados por várias espécies
de regras, sendo que algumas delas, como dito anteriormente pelo próprio
Hart, nem de longe se assemelham aos mencionados comandos da teoria
austiniana. E, por fim, Hart enfrenta as noções de soberano, súdito e hábito
de obediência, concluindo que tais categorias são insuficientes para definir
como funcionam as regras jurídicas. Desta feita, enquanto Bentham e Austin
fundamentam os respectivos pensamentos teóricos na noção de comando
oriundo de um soberano, Hart, por sua vez, argumenta que o Direito constituise em um sistema composto por regras primárias e secundárias, modelo
assim abreviado por Stolz:
Para Hart, o ordenamento jurídico é formado por um conjunto
de regras que ele denomina de regras primárias e por três tipos
de regras secundárias: regras de reconhecimento, regras de
alteração/modificação e regras de adjudicação. As regras
primárias prescrevem o que os indivíduos podem ou não fazer e
quando devem omitir certas ações – queiram ou não –, ou seja, são
regras que impõem deveres em sentido positivo e negativo. Já as
regras secundárias, ademais de desempenhar distintas funções no
ordenamento jurídico, são também o remédio para cada um dos
defeitos que, inevitavelmente, apresentam um sistema composto
somente por regras primárias, entre os quais se encontram: a falta de
certeza, a dificuldade para assimilar as mudanças (sociais, culturais,
econômicas, etc.) ocorridas na sociedade e a ineficácia da pressão
social difusa que se exerce com a intenção de que se cumpram as
normas. As regras secundárias de alteração outorgam competência
a determinados sujeitos para que ajustem – por meio da introdução,
exclusão e modificação de normas – a realidade social em que
operam. Por sua vez, as regras de adjudicação dão dinamicidade
e eficácia ao ordenamento jurídico, pois conferem potestades
jurisdicionais – identificam e estabelecem quais são os indivíduos
que podem julgar e os procedimentos que necessariamente devem
seguir juízes e tribunais. [...].
A fim de complementar a estrutura fundacional da sua teoria, Hart
cria a noção de rule of recognition [regra de reconhecimento], que
pretende ser um remédio para a falta de certeza do regime de regras
primárias, bem como o instrumento adequado para a identificação
de todo o material jurídico, de modo que o status de uma norma
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como membro do sistema dependa de que ela satisfaça certos
critérios de validez estabelecidos na regra de reconhecimento. Dita
regra, ademais, é uma norma última que subministra um critério
jurídico de validez supremo. Neste sentido, todas as normas
identificadas com referência a este critério são reconhecidas como
normas válidas do ordenamento jurídico. Não obstante, é mister
enfatizar que uma norma subordinada pode ser válida ainda que não
seja geralmente obedecida, mas uma regra de reconhecimento não
pode ser válida e rotineiramente desobedecida, pois ela somente
existe como uma prática social eficaz e complexa. Então, uma regra
de reconhecimento existirá como questão de fato se, e somente
se, é eficaz. Para a verificação do grau de eficácia da regra de
reconhecimento se exige, ademais do cumprimento, a aceitação da
mesma por seus destinatários, ou seja, que eles a considerem como
pauta correta de conduta.
A regra de reconhecimento não só estipula a forma que todas as
normas jurídicas devem assumir para serem consideradas normas
válidas do sistema jurídico, mas também atribui competência e/ou
autoridade a certos sujeitos para que ditem e apliquem as normas
jurídicas fixando – com base nos direitos fundamentais dos cidadãos
e na estrutura política do Estado – os limites de atuação dos Poderes
Públicos. Decisivamente, é a presença da regra de reconhecimento
que articula a ideia de sistema jurídico, ou seja, é ela que distingue
o Direito de outros sistemas normativos, como a moral, as regras
de trato social e as regras de jogo – dado que estes sistemas não
dispõem, em seu interior, de uma regra última que identifique toda
e cada uma das normas existentes estabelecendo a sua pertinência e
validez (STOLZ, 2007, p. 101-120).

Bugallo (2009, p. 3) afirma que o objetivo de Hart, no âmbito da Teoria
Analítica, e dialogando com os Realismos Americano e Escandinavo, bem
como com o formalismo de Kelsen, foi justamente “superar a teoria de
Austin, válida para as sociedades primitivas e simples, e construir uma teoria
explicativa do direito nas sociedades complexas” (BUGALLO, 2009, p. 3).

Neste sentido, o eixo da teoria está na concepção do Direito
como união de regras primárias e secundárias e na regra de
reconhecimento como critério aferidor da identificação e existência
do direito. Sob o aspecto conceitual, três teses presidem a
construção de sua teoria e, consequentemente, pertinentes ao tema :
(i) a tese das fontes sociais, segundo a qual o direito é resultado de
prática social, na forma das normas de competência, e identificável
através da regra de reconhecimento, no que se contrapõe às
concepções jusnaturalistas, especialmente as de fundamentação
metafísica que admitem a existência de um direito por fonte
transcendente ou vinculada a uma concepção finalista ou físicobiológica da natureza; (ii) a tese da separação conceitual entre o
Direito e a Moral, razão porque as conexões e coincidências são
contingentes, não necessárias lógica e conceitualmente; (iii) a tese
da discricionariedade judicial, segundo a qual, nos casos para os
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quais não há previsão clara de algum tipo de solução no direito
estabelecido, o juiz deverá produzir decisão ao invés de inibir sua
jurisdição (BUGALLO, 2009, p. 3).

Stolz (2007, p. 101-120), ao analisar a contribuição oferecida pela
obra de Herbert Hart para a construção do Direito no âmbito dos Estados
Democráticos Constitucionais, assevera que “um dos grandes méritos de
Hart foi visualizar o Direito tal como se apresenta e, ainda que defensor
do Positivismo Jurídico, ele nunca negou a obviedade de que os sistemas
jurídicos contemporâneos são complexos e que, ademais desta característica,
positivaram princípios e valores morais que têm transcendência no que é
o Direito válido, uma vez que acrescentam dimensões éticas novas e mais
intrincadas aos processos jurídicos de tomada de decisões”.
2 Ronald Dworkin e a crítica à proposta teórica de Hebert Hart
Em relação ao Juspositivismo, cumpre consignar um aspecto das
críticas direcionadas pelo norte-americano Ronald Dworkin (1931-2013),
professor de Teoria Geral do Direito e Jurisprudência das Universidades de
Nova York (EUA) e Oxford (Inglaterra), ao modelo de Positivismo Jurídico
preconizado por Herbert Hart, censura que, em resumo, assevera que as
concepções de Hart não são aptas a definir uma doutrina verdadeiramente eficaz
sobre a essência do Direito. Para Dworkin, em contraste com a percepção de
Hart, o Direito não pode ser concebido apenas como um conjunto de regras,
sendo integrado, igualmente, por princípios, posto que reduzir o “fenômeno
normativo às regras gera prejuízos no que diz respeito à argumentação, debate
e balanceamento de razões na prática jurídica” (SGARBI, 2006, p. 153).
Assim, segundo Dworkin (2002, p. 27-28), é possível sintetizar os
pilares sobre os quais se assenta o Positivismo Jurídico: a) em primeiro lugar,
é preciso reconhecer o Direito como um conjunto de regras jurídicas utilizado
pela comunidade a fim de estabelecer qual comportamento será punido ou
coagido pelo Poder Público, regras que deverão ser cotejadas quanto à sua
validade; b) ademais, diante da ausência, no âmbito do próprio Direito, de
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uma regra claramente apta a solucionar o caso concreto, deve a autoridade
pública (leia-se, o juiz), exercendo seu discernimento pessoal, buscar, além
do Direito, um novo padrão que o oriente na elaboração de uma nova regra
jurídica; c) por fim, consoante argumentação de Dworkin, o conceito de
obrigação jurídica está diretamente relacionado às regras jurídicas válidas,
que exigem uma ação ou omissão dos sujeitos. Notadamente quanto ao
exposto na letra b (supra), é lícito concluir que o ilustre jusfilósofo norteamericano pretendeu comprovar que o primado da lei não é suficientemente
capaz de conceber uma solução aceitável para todos os casos, mormente para
os chamados casos difíceis (hard cases).
Dworkin, ao analisar a teoria hartiana, aborda o emblemático caso
(RIGGS versus PALMER), ocorrido em 1882 nos EUA, no qual, em síntese,
debateu-se sobre a possibilidade de um herdeiro (homicida) receber o que lhe
fora deixado em testamento pelo testador, na hipótese em que a vida deste é
injustamente ceifada por aquele, tudo com o torpe propósito de herdar. No
caso em comento, Elmer Palmer figurava como o principal beneficiário da
herança a ser deixada por seu avô (e sua vítima), o Senhor Riggs.
Após muita discussão, a Corte de Apelação do Estado de Nova York
decidiu pela exclusão de Palmer do recebimento da herança, sob o argumento
de que a ninguém é “permitido lucrar com sua própria fraude, beneficiarse com seus próprios atos ilícitos, basear qualquer reivindicação na sua
própria iniquidade ou adquirir bens em decorrência de seu próprio crime”
(DWORKIN, 2002, p. 37). Assim, ante a lacuna legislativa então detectada
(inexistência de regra que impedisse o recebimento da herança por ELMER
PALMER), a Corte de Apelação decidiu o caso em questão (um autêntico
hard case) não com base em uma regra, mas, sim, aplicando o princípio
segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Ronald Dworkin, na obra Levando os Direitos a Sério (DWORKIN,
2002, p. 39), assinala que as regras, diferentemente dos princípios, são
aplicadas pelo método do “tudo-ou-nada”, ou seja, possuem uma dimensão
R. do Minist. Publ. Est. PA, Belém. v11. n.11, 125-135, 2018

132

de validade, significando dizer que, presentes os fatos que as mesmas
estabelecem, a aplicação da regra será considerada: a) válida (e, por
conseguinte, a consequência normativa prevista deverá ser igualmente
aceita) ou b) inválida, em nada contribuindo para a decisão a ser tomada.
Os princípios, por seu turno, não ostentam a aludida estrutura inerente às
regras, tendo em vista que não estabelecem as condições cuja ocorrência
torna obrigatória a sua aplicação.

Dworkin assinala que o Positivismo Jurídico tradicional simplifica
o direito descrevendo-o como um conjunto de regras que são
válidas ou inválidas com respeito a um critério de pertencimento
ou pedigree formal a partir do qual a sua validade ou invalidade é
mensurada. Pontua, assim, que o direito não opera dessa maneira,
pois existem referências diferentes das regras, tais como os
princípios e as políticas que escapam a essa medida. [...].
Conforme sustenta, ao menos em termos exclusivos nesta fase, o
direito é um conjunto de regras e de princípios morais; princípios
estes que não são remissíveis a um critério de validade como o
da regra de reconhecimento de Hart. A isso, agrega uma série de
informações.
A primeira delas é que as regras são normas aplicáveis na forma
‘ou tudo ou nada’, pois elas são aplicáveis apenas quando surgem
as condições que elas próprias fixam. Já os princípios são normas
que não firmam uma consequência jurídica precisa diante de uma
circunstância igualmente precisa; eles expressam considerações
de justiça, equidade ou outras dimensões da moralidade, ou
seja, princípios não estabelecem uma solução unívoca para as
controvérsias em que são aplicáveis, de tal modo que diferem das
regras em sua operacionalidade lógica. [...].
De mais a mais, os princípios se caracterizam pela ‘dimensão de peso’
ou de ‘importância’, não determinando um resultado em específico,
pois eles são ‘razões’ que ‘guiam’ e devem ser considerados quando
as decisões jurídicas são tomadas, mesmo que, para tanto, devam
ser submetidos a um ‘balanceamento’ frente a outros princípios que
concorrem como razões contextuais para o caso.
[...] Dworkin acrescenta ainda o fato de os princípios serem mais
fracos que as regras no sentido de admitirem sempre incontáveis
exceções, ao passo que, quando se trata das regras, as exceções que
comportam podem ser enumeradas (SGARBI, 2006, p. 151-152).

Refletindo a respeito dos denominados casos difíceis, afirma Ronald
Dworkin que a decisão tomada pela Corte (em RIGGS versus PALMER)
não se fundamentou em uma regra, mas em um princípio (“ninguém pode
se beneficiar de seus próprios delitos”), cuja essência não fixa as condições
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que tornam sua aplicação necessária; ao invés disto, tal princípio tão somente
exprime a razão que conduz o argumento em certa direção, motivo pela qual
sua concretização requer uma decisão particular. Em casos assim, consoante
afirmam Bittar e Almeida (2011, p. 487), cumpre ao “juiz proceder a uma
escolha”, recorrendo, para tanto, “a critérios de justiça (justice) externos
à ordem jurídica concreta, abrindo caminho para decisões polêmicas que
parecem convidar o jurista a pensar os limites entre Direito e Política”.
De qualquer forma, esclarecem os referidos autores, a resposta de
Dworkin para tal “perplexidade não reafirma as teses positivistas e muito
menos abre campo para um autorizativo indeterminado para que o juiz
proceda simplesmente conforme seu arbítrio” (BITTAR; ALMEIDA, 2011,
p. 487). Entende o pensador norte-americano que um “sistema somente pode
ser considerado coerente e completo se avaliados os princípios que a ele
pertencem”, de modo que o sistema somente funciona porque há princípios
que o completam,
o que por si só é argumento bastante para informar ao juiz que o
seu papel crítico não está em reproduzir regras do ordenamento,
repetir a lógica dos julgados anteriores, nem mesmo criar como se
fosse legislador, mas sim ponderar o peso dos valores que estão em
debate, especialmente diante de situações limite ou de hard cases
(BITTAR; ALMEIDA, 2011, p. 487).

Desta feita, Dworkin afirma que o modelo concebido pelo Positivismo
de Hart, por ser integrado apenas por regras, acaba por ensejar um problema,
tendo em vista que estas nem sempre são suficientes para proporcionar
uma solução para os casos difíceis, motivo pelo qual propõe um arquétipo
igualmente constituído por princípios.
Conclusão
A questão que envolve os denominados Jusnaturalismo e Juspositivismo
(e seus respectivos contrastes teóricos) tem inspirado, ao longo do tempo,
as reflexões de juristas e filósofos, tal como fizeram Hart e Dworkin. Muito
embora possamos afirmar, com relativa segurança, que grande parte das
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históricas e antigas controvérsias associadas ao confronto entre o Direito
Positivo e o Direito Natural já tenham sido superadas, subsistem, ainda,
inúmeros aspectos teóricos que merecem uma dedicação acadêmica por parte
de qualquer escrito que se disponha a abordar este assunto.
Assim, não obstante opiniões divergentes, as quais pugnam pelo
enfraquecimento teórico do tema vertente, o passar dos séculos, desde a
Antiguidade Clássica, transitando pela Idade Média e chegando até a quadra
atual, demonstra justamente o contrário, posto não ter conseguido eliminar
a estima dos pensadores pela temática desenvolvida no presente texto, dado
historicamente concreto que revela a própria tensão conceitual (e concernentes
desdobramentos) que existe entre ambos os fenômenos.
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