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EDITORIAL 
 

Nesta edição, através da iniciativa de acadêmicos e docentes e uma constante 

soma de esforços, nasce a revista científica O Direito Pensa, do curso de Direito da 

Universidade Estadual de Maringá, organizado pelo Projeto de Extensão O Direito Pensa.  

Nossos objetivos, além da divulgação da produção científica acadêmica, são de 

trazer experiências aos acadêmicos que gerem aprendizado e desenvolvam o pesquisador 

que existe em cada um. É necessário que o conhecimento não seja apenas público, como 

também acessível.  

Este periódico conta com um comitê editorial e técnico formada por discentes e 

docentes da Universidade Estadual de Maringá, bem como corpo de pareceristas variado, 

com pesquisadores de universidades nacionais e internacionais. Conta também com 

pareceristas ad hoc, convidados especialmente para esta edição.  

A revista tem como foco a produção de artigos científicos desenvolvidos com 

rigor técnico/científico e sob reflexão crítica, seguindo as linhas editoriais da Dimensão 

pública e privada dos Direitos Fundamentais e relações jurídica patrimoniais na ordem 

contemporânea, bem como Direitos Humanos e liberdades públicas.  

Assim, temos os seguintes artigos disponíveis: Mitigação do Princípio da 

Reparação Integral do Dano pela Regra de Redução Equitativa da Indenização (Breno 

Diamante Galdino da Silva); Possibilidade de Configuração do Dano Moral Coletivo 

Ante a Violação do Direito à Acessibilidade das Pessoas com Deficiência (Carla Ignacio 

Pessoa Pereira e Ana Cláudia Rossaneis); Lei Geral de Proteção de Dados como 

Instrumento de Compliance na Saúde (Carla Ayume Ayabe Pereira); A 

Multiparentalidade Socioafetiva como um Reflexo da Família Contemporânea do Século 

XXI (Lorena Celem da Mata) e Locação de Áreas Comuns em Condomínios Edilícios 

(Liara Tomasi Vieira e Edvaldo Sapia Gonçalves).   

A Comissão Editorial da Revista Científica O Direito Pensa convida todos à 

leitura da primeira edição desta revista, bem como convida, desde já, a contribuição para 

as próximas edições.  

Comissão Editorial 
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EDITORIAL 

 

In this edition, due to the initiative of academics and professors and a constant 

sum of efforts, the Law course at the State University of Maringá launches the scientific 

journal O Direito Pensa, organized by the O Direito Pensa Extension Project.  

Our objectives, in addition to the dissemination of academic scientific production, 

are to bring experiences to academics that generate learning and develop the researcher 

that exists in each one. It is necessary that knowledge is not only public, but also 

accessible.  

This journal has an editorial and technical committee formed by students and 

professors from the State University of Maringá, as well as a varied board of reviewers, 

with researchers from national and international universities. It also has ad hoc reviewers, 

invited especially for this edition.  

The journal focuses on the production of scientific articles developed with 

technical/scientific rigor and under critical reflection, following the editorial lines of the 

Public and Private Dimension of Fundamental Rights and patrimonial legal relations in 

the contemporary order, as well as Human Rights and public freedoms.  

Thus, we have the following articles available: Mitigation of the Principle of Full 

Compensation of Damages Through the Rule of Equitable Reduction of Compensatory 

Damages (Breno Diamante Galdino da Silva); Possibility of Configuring the Collective 

Non-Pecuniary Damages for the Violation of the Right to Accessibility for People with 

Disabilities (Carla Ignacio Pessoa Pereira e Ana Cláudia Rossaneis); Law of General 

Data Protection as an Instrument Of Compliance In Health (Carla Ayume Ayabe 

Pereira); Socio-Affective Multiparentality as a Reflection of the 21st Century 

Contemporary Family (Lorena Celem da Mata) e Lease of Common Areas in Building 

Condominiums (Liara Tomasi Vieira e Edvaldo Sapia Gonçalves).  

The Editorial Committee of the Scientific Journal O Direito Pensa invites 

everyone to read the first edition of this magazine, and also to contributions to future 

editions.  

Editorial Board 
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MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO 
INTEGRAL DO DANO PELA REGRA DE REDUÇÃO 
EQUITATIVA DA INDENIZAÇÃO 

MITIGATION OF THE PRINCIPLE OF FULL 
COMPENSATION OF DAMAGES THROUGH THE RULE OF 
EQUITABLE REDUCTION OF COMPENSATORY 
DAMAGES 

Breno Diamante Galdino da Silva1 
 

Resumo: O princípio da reparação integral do dano busca garantir a reparação integral a partir da facilitação da 
solução dos danos, oficialmente estabelecido pelo Código Civil Brasileiro de 2002 (CCB/2002). Entretanto, 
juntamente à essa evolução no princípio da reparação integral do dano, foi determinada a regra de redução 
equitativa de indenização. Essas divergências levaram à um paradoxo legislativo, o qual tem sido alvo de inúmeras 
produções doutrinárias. Considerando essas atuais discrepâncias no que tange a temática apresentada, o objetivo 
do presente trabalho foi avaliar a mitigação do princípio da reparação integral do dano pela regra de redução 
equitativa da indenização. Para a elaboração desse artigo, utilizou-se método dedutivo, a partir de pesquisa 
bibliográfica documental, desenvolvida a partir de livros, artigos, monografias, dissertações e teses, abordando 
doutrinas e jurisprudências referentes à temática, bem como a análise da legislação e princípios constitucionais. A 
regra de redução equitativa da indenização traz a chamada cláusula geral de redução da indenização por excessiva 
desproporção entre a culpa e a extensão do dano, que possibilita a aplicação da análise da graduação de culpa na 
fixação da extensão da reparação do dano. Existem diferentes visões e interpretações sobre a aplicação da regra da 
redução equitativa da indenização ao princípio da reparação integral do dano, que podem ser encontradas em 
decisões judiciais disponíveis em bases. Portanto, esse é um tema que ainda será muito discutido, considerando 
suas diferentes formas de interpretação e critérios subjetivos para o estabelecimento da chamada excessiva 
desproporcionalidade. 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Excessiva Desproporcionalidade. Ação Indenizatória. Danos Morais. 
Danos Materiais. 

 

Abstract: The principle of full compensation of damages seeks to guarantee full reparation by facilitating the 
solution of damages, officially established by the Brazilian Civil Code of 2002 (CCB/2002). However, together 
with the evolution of the principle of full compensation of damages, the rule of compensatory damages equitable 
reduction was determined. These divergences led to a legislative paradox, which has been the target of countless 
doctrinal productions. Considering these current discrepancies regarding the theme presented, the objective of this 
paper was to evaluate the mitigation of the principle of full compensation of damages by the rule of equitable 
reduction of compensatory damages. In order to achieve the goal of this article, the deductive method was adopted, 
through documentary bibliographic research, developed from books, articles, monographs, dissertations, and 
theses, addressing doctrines and jurisprudence related to the subject, as well as the analysis of legislation and 
constitutional principles. The compensatory damages equitable reduction rule brings the so-called general clause 
of compensation reduction due to an excessive disproportion between the fault and the extent of the damage, which 
enables the application of the fault grading analysis in fixing the extent of the damage repair. There are different 
views and interpretations on the application of the rule of equitable reduction of damages to the principle of full 
compensation of damage, which can be found in court decisions available in databases. Therefore, this is a topic 
that will still be much discussed, considering its different forms of interpretation and subjective criteria for the 
establishment of the so-called excessive disproportionality. 

 

 
1 Graduado no curso de Direito da UEM; Advogado; Maringá – PR; Brasil; brenodgs.adv@gmail.com 
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Keywords: Civil Liability. Excessive Disproportionality. Compensatory Damages. Moral Damages. Materials 
Damage. 

 

 

Sumário: 1. Introdução; 2. O princípio da reparação integral do dano na legislação brasileira; 2.1 Breve 
histórico; 2.2 Formas de reparação de danos; 2.2.1 Reparação in natura; 2.2.2 Reparação pecuniária; 3. 
Regra de redução equitativa da indenização e a limitação do princípio da reparação integral do dano; 3.1 
Excessiva desproporcionalidade; 4. Aplicações práticas da regra de redução equitativa da indenização no 
princípio da reparação integral do dano; 5. Considerações finais; Referências Bibliográficas. 

 

1. Introdução 

O princípio da reparação integral do dano é caracterizado pela garantia de ressarcimento 

à vítima de um determinado ato, de forma que este seja capaz de cobrir toda a extensão dos 

efeitos danosos sofridos. Assim, busca garantir a reparação integral a partir da facilitação da 

solução dos danos, sem, ao mesmo tempo, estabelecer parâmetros para a incidência de 

determinada normativa ou regrar determinado comportamento. 

Como pedra angular na responsabilidade civil, o princípio da reparação integral é 

considerado uma conquista recente por parte do ordenamento jurídico brasileiro. Isto pois, 

embora a primeira decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à reparabilidade dos 

danos morais date de 1966, até a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), a jurisprudência 

mostrou-se, de certa forma, vacilante. Até esse período, a indenização por dano moral era 

baseada no ressarcimento de danos patrimoniais travestidos de lucros cessantes ou danos 

emergentes, deixando de considerar propriamente os efeitos não patrimoniais da lesão. Desse 

modo, entendia-se não ser possível a realização do ressarcimento simultâneo de danos morais 

e materiais. 

Foi, então, a partir da promulgação da CF/1988, que o país assistiu uma efetiva mudança 

sobre o tema, por meio da hipótese de responsabilidade independente da culpa e da previsão de 

indenização pelo dano moral. Alguns anos depois, com a publicação do Código Civil Brasileiro 

de 2002 (CCB/2002), passou a concentrar a jurisprudência e a doutrina na delimitação das 

hipóteses de reparação e nos critérios de quantificação dos danos, deixando de lado a admissão 

do dever reparatório restrito aos danos patrimoniais e a impossibilidade de cumulação de danos 

morais e materiais. Para tanto, ocorreram avanços nas três dimensões dos pilares clássicos do 

princípio da reparação integral: dano, nexo de causalidade e culpa. Essa evolução da matéria 

aponta para um sentido evidente, que é o de assegurar à vítima o correspondente ressarcimento. 
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Entretanto, juntamente à essa evolução no princípio da reparação integral do dano, 

também ocorreram outras transformações no campo da responsabilidade civil com o objetivo 

de buscar uma melhor sistematização da matéria, surgindo, dessa forma, as reduções 

equitativas. A regra de redução equitativa de indenização tem por finalidade a redução da 

indenização de acordo com a extensão do dano, indo de encontro a própria responsabilidade 

civil voltada à reparação integral. Essas divergências levaram à um paradoxo legislativo, o qual 

tem sido alvo de inúmeras produções doutrinárias. 

Nesse sentido, se por um lado, o princípio da reparação integral do dano determina que 

este deva ser ressarcido de forma integral, por outro, a regra de redução equitativa dá espaço à 

uma análise que considera o grau dos prejuízos sofridos, limitando, de certa forma, o próprio 

princípio da responsabilidade civil. Assim, considerando essas atuais discrepâncias no que 

tange a temática apresentada, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a mitigação do 

princípio da reparação integral do dano pela regra de redução equitativa da indenização, 

trazendo suas principais características, pontos de maior relevância e os aspectos mais 

discutidos sobre esse tema disponíveis na literatura jurídica atual. Para isso, a presente pesquisa 

foi dividida em três tópicos. 

O primeiro, traz o entendimento sobre o princípio da reparação integral do dano na 

legislação brasileira, discorrendo brevemente sobre seu conceito, seus marcos históricos, suas 

principais características e suas funções como base da existência da responsabilidade civil no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

O segundo tópico discorre sobre a limitação trazida pela regra de redução equitativa da 

indenização ao princípio da reparação integral do dano, destacando seus aspectos mais 

relevantes e apresentando as visões de alguns teóricos da área sobre seu emprego no contexto 

da literatura jurídica. 

Por fim, o terceiro e último tópico apresenta aplicações práticas da regra de redução 

equitativa da indenização no princípio da reparação integral do dano, por meio de decisões 

jurisprudenciais publicadas, a fim de trazer as diversas interpretações dada a esse tema pelos 

magistrados brasileiros. 

Para a elaboração desse artigo, utilizou-se como base método dedutivo, executado 

através de pesquisa bibliográfica documental, em livros, artigos, monografias, dissertações e 

teses, abordando doutrinas e jurisprudências referentes à temática, bem como a análise da 

legislação e princípios constitucionais. 
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2. O princípio da reparação integral do dano na legislação brasileira  

Diferente do Direito Penal, que considera suficiente a tentativa de crime para levar a 

sanção, no campo do Direito Civil, tem-se como base o fato de que se não há dano, não há lugar 

para a indenização. Desse modo, o dano constitui-se como a razão da existência da 

responsabilidade civil (CARVALHO, 2011). A partir dessa premissa, o Princípio da Reparação 

Integral foi adotado pelo campo do Direito Civil Brasileiro como uma forma de aproximar a 

vítima ao status quo ante a perpetuação do ato lesivo ao patrimônio alheio dentro do maior 

limite possível, estabelecendo, assim, que a tradução indenizatória deverá ser integral à vítima 

(MERGULHÃO, 2014). Dessa forma, conecta-se diretamente às funções da responsabilidade 

civil, a qual busca, na medida do possível, fazer desaparecer os efeitos do evento danoso 

(SANSEVERINO, 2010). 

2.1. Breve histórico 

Apesar da existência de respaldo ao princípio da reparação integral do dano desde a 

Constituição Federal de 1988, que estabeleceu em seu art. 5°, inciso V, que “é assegurado o 

direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem”, foi preciso que este fosse reconhecido expressamente no CCB de 2002, com o 

objetivo de por fim às dúvidas em relação à sua existência. A partir de então, foi certificada 

também a possibilidade de reparação dos danos morais, dos danos causados em decorrência da 

perda de uma chance e possibilitou, ainda, a cumulação de reparação por danos morais e 

materiais, deixando de lado a hipótese de que a reparação deve ser medida somente pelo dano 

patrimonial propriamente dito (CARVALHO, 2011). 

Acompanhando a ampliação progressiva da admissibilidade de reparação dos danos 

extrapatrimoniais, houve a reformulação do papel da culpa e sua comprovação, que passaram a 

beneficiar a vítima. Nesse contexto, em um primeiro momento, com o objetivo de simplificar 

o esforço da vítima quanto à demonstração da conduta culposa, verificou-se o incremento de 

mecanismos de presunção da culpa, assomando-se hipóteses de culpa presumida pela sede 

jurisprudencial. Em uma etapa posterior, o Ordenamento Jurídico acolheu a denominada 

responsabilidade civil objetiva, bastando que o dano e o nexo de causalidade jungissem uma 

determinada atividade àquele dano para configurar o dever de reparar (MONTEIRO FILHO, 

2008). 

Em um terceiro momento, ainda baseado na premissa do Direito Civil da 

responsabilidade independente da culpa, registrou-se a expansão das fronteiras de suas regras 
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objetivas e subjetivas. Com o advento do CCD/2002, foi, então, estabelecida a verdadeira 

cláusula geral de responsabilidade objetiva para as atividades de risco, com vistas a facilitar a 

obtenção de reparação do dano à vítima. Assim, a redação dada pelo parágrafo único do art. 

927 determina que “haverá obrigação de reparar o dano, independente de sua culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. Portanto, a responsabilidade civil 

passou a ter dúplice fundamento – a culpa e o risco – sempre direcionados a assegurar a 

reparação integral do dano (MONTEIRO FILHO, 2008). 

Portanto, atualmente, após um longo percurso, o princípio da reparação integral do dano 

foi estabelecido como um valor de grande relevância dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

Com isso, considerando sua conexão ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme 

normativa da CF/88, os danos extrapatrimoniais foram reconhecidos como merecedores de 

tutela privilegiada, irradiando-se prioritária e necessariamente por todo o sistema jurídico 

nacional. Ainda, a solidariedade, como um valor da república, que aponta no sentido da vítima, 

passou a buscar constantemente garantir-lhe uma reparação integral (MONTEIRO FILHO, 

2008). 

2.2. Formas de reparação de danos  

Os diferentes modelos forjados ao longo da história permitem observar a evolução na 

concepção de reparação dos danos, partindo sempre na avaliação da extensão dos prejuízos 

sofridos pela vítima, porém com modos distintos de desenvolvimento (SANSEVERINO, 2010; 

CARVALHO, 2011). A partir disso, buscou-se adotar dois perfis: o existencial e o patrimonial. 

Isso porque, de um lado, sob a perspectiva existencial, por estarem intrinsecamente ligados ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, os danos extrapatrimoniais são considerados 

merecedores de tutela privilegiada; de outro, o direito à propriedade parece fundamentar a 

perspectiva patrimonial de reparação integral (MONTEIRO FILHO, 2018). 

Dessa forma, o princípio de reparação integral dos danos passou a apresentar uma dupla 

função, sendo, nesse sentido, dividido em dois grandes grupos: a reparação natural ou in natura 

e a reparação pecuniária (indenização em dinheiro) (SANSEVERINO, 2010; CARVALHO, 

2011). 
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2.2.1. Reparação in natura 

 

A reparação in natura parte do pressuposto de que se deve restituir exatamente o mesmo 

bem extraído de seu patrimônio, de forma que este seja colocado no estado em que estaria caso 

o ato ilícito não tivesse ocorrido. Em termos de justiça corretiva, a reparação do dano in natura 

caracteriza a forma ideal de ressarcimento, uma vez que o patrimônio da vítima é reintegrado 

pelo responsável ao mesmo estado em que lhe fora subtraído. No entanto, apesar de se 

apresentar como um plano ideal, possui, na prática, diversos obstáculos de difícil superação, 

uma vez que existe a possibilidade de que seja materialmente impossível a restauração do dano 

em sua natureza ou, ainda, que a vítima não tenha interesse na restauração específica do dano. 

É a partir dessa possibilidade que surge, então, a reparação pecuniária (SANSEVERINO, 2010). 

2.2.2. Reparação pecuniária 

A reparação pecuniária é, na prática, a forma mais empregada de reparação de danos no 

sistema brasileiro nos dias atuais. Esse sistema é baseado no pagamento de uma indenização 

pecuniária que seja equivalente aos danos sofridos pelo lesado (SANSEVERINO, 2010). Dessa 

forma, o piso indenizatório ou também chamado de função compensatória estabelecida, tem 

por funções garantir a reparação dos danos sofridos pela vítima em sua totalidade e determinar 

um teto indenizatório. Este último, tem como finalidade evitar a obtenção de vantagens 

indevidas à vítima por meio do enriquecimento ilícito, a partir do valor que lhe foi arbitrado. 

Portanto, para que a decisão esteja de acordo com o princípio da reparação integral do dano é 

fundamental que o valor determinado como indenização não seja inferior aos danos causados à 

vítima, ao mesmo tempo que não seja superior a estes (CARVALHO, 2011). 

3. Regra da redução equitativa da indenização e a limitação do princípio da reparação 

integral do dano  

Embora a fixação do valor da indenização seja regida pelo princípio da reparação 

integral do dano, existem limites estabelecidos dentro do próprio CCB/2002 que mitigam o 

referido princípio. Uma de suas limitações mais discrepantes, denominada de regra de redução 

equitativa da indenização, está prevista no parágrafo único do próprio art. 944 do CCB/2002 

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva 

desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a 

indenização”. Dessa forma, a regra de redução equitativa da indenização é considerada a 

principal restrição à reparação integral do dano no direito brasileiro (SANSEVERINO, 2010). 
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A regra de redução equitativa da indenização traz a chamada cláusula geral de redução 

da indenização por excessiva desproporção entre a culpa e a extensão do dano, que possibilita 

a aplicação da análise da graduação de culpa na fixação da extensão da reparação do dano. Isso 

significa que, havendo culpa leve ou levíssima, bem como desproporção entre a culpa e o dano, 

o juiz é autorizado, à luz da equidade, a reduzir proporcionalmente a indenização (KFOURI 

NETO, 2005; SANSEVERINO, 2010). Segundo Flaviana Rampazzo Soares, a aplicação dessa 

regra é importante nos casos em que, por exemplo, a culpa leve ou mesmo inexistente não 

justifica uma reparação integral de dano à vítima (SOARES, 2009). 

Para Monteiro Filho (2008), parece evidente que a alusão feita pela redução equitativa 

da indenização em decorrência do grau de culpa do ofensor se trata de uma norma de natureza 

excepcional. Isto pois, inicialmente, será considerado pelo intérprete o valor que contemple 

toda a extensão do dado e, em seguida, em casos específicos, esse valor será reduzido por 

equidade, tornando a indenização apenas parcial por força das circunstâncias. Desse modo, 

juridicamente, o raciocínio regra-exceção traduz a correlação entre o caput e o parágrafo. Nesse 

cenário, a excepcionalidade do comando normativo em foco demanda extrema cautela na sua 

interpretação (MONTEIRO FILHO, 2008). 

Para Bucar e Pires (2019), por outro lado, quando se avalia a desproporção entre a culpa 

do ofensor e o resultado danoso, a previsão do quantum a ser indenizado demonstra um 

resquício moralizador no CCB/2002. Isso porque busca, em detrimento do direito de 

compensação da vítima, imputar ao ofensor uma responsabilidade na medida de seus atos. Os 

autores também discorrem o seguinte: 

Com efeito, dividem-se as opiniões sobre a ferramenta adequada para evitar-se este efeito repudiado. 
De um lado, afirma-se ser necessário um controle, no momento da quantificação do valor de 
indenização, da disparidade de condição financeira abstrata das partes, pouco importando a 
possibilidade ou impossibilidade de o ofensor pagar a indenização ao ofendido; de outro, parte da 
doutrina encontra o fundamento da norma na solidariedade constitucional (art.3º, inciso I CF), 
obstando o arbitramento integral de indenização em detrimento ao patrimônio de subsistência do 
ofensor. Portanto, e em razão dos relevantes motivos do ordenamento jurídico que amparam as 
referidas normas, haveria um contrabalanceamento, buscando evitar a anulação dos direitos do 
ofensor pela garantia dos direitos do lesado. Assim, recorrem-se as razões constitucionais que 
justificam a redução equitativa, para lhe emprestar força equiparável à reparação integral. (BUCAR; 
PIRES, 2019, p. 5) 

Desse modo, existem diferentes visões e interpretações sobre a aplicação da regra da 

redução equitativa da indenização ao princípio da reparação integral do dano. Fato este que põe 

à prova a legitimidade e, de certa maneira, a constitucionalidade do art. 944, parágrafo único, 

uma vez que a simples mitigação por norma infraconstitucional no princípio da reparação 
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integral não é permitida em decorrência da sua inegável força constitucional, exceto em casos 

que justifiquem valores de mesma importância (BUCAR; PIRES, 2019). 

 

3.1. EXCESSIVA DESPROPORCIONALIDADE 

 

Para Monteiro Filho (2008), a excessiva desproporção entre a extensão do dano 

provocado e o grau de culpa do agente exigida pela redação do dispositivo para a aplicação da 

redução equitativa da indenização deixa evidente que não se trata de qualquer desproporção, 

mas sim de desproporcionalidades excepcionalmente vultosas. Ademais, para além de sua 

excessividade, a desproporção que dá base a esse comando normativo deve ser apreciada à luz 

de juízo equitativo que tenha competência para justificar a determinação da reparação parcial 

em caráter excepcional (MONTEIRO FILHO, 2018). 

4. Aplicações práticas da regra da redução equitativa da indenização  

As aplicações práticas da regra de redução equitativa da indenização no princípio da 

reparação integral do dano têm sido amplamente empregadas nos diversos campos do Direito 

Civil. Nesse sentido, são apresentadas nesse tópico algumas jurisprudências quanto à sua 

interpretação disponíveis em bases jurídicas especializadas. 

Em julgamento realizado STJ, ponderou-se sobre a (im)possibilidade de aplicação da 

redução equitativa da indenização em hipótese de responsabilidade civil objetiva: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1205723177/agravo-interno-no-recurso-especial-agint-
no-resp-1891253-ce-2020-0215768-9 

(STJ – AgInt no REsp 1891253 CE. Min Rel. HERMAN BENJAMIN. J 16/03/21) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE 
IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA, VIDA PRIVADA E 
DIGNIDADE DA PARTE AUTORA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONTRADIÇÃO 
CONFIGURADA. ART. 944, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÃO 
ECONÔMICA DOS OFENSORES. ART. 1.022 DO CPC/2015.1. Configurada contradição entre a 
fundamentação esposada e o dispositivo do acórdão hostilizado, impõe-se o saneamento da questão. 
2.No caso concreto, porquanto não atendidas as condições econômicas dos ofensores, bem como o 
que preceitua o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, quando da distribuição da indenização 
por danos morais, procede-se pelo aclaramento da questão, sanando a contradição vislumbrada. 
4.Sanar a presente contradição consiste, justamente, em redistribuir a indenização em questão, a fim 
de que o quantum e sua respectiva distribuição entre os requeridos se configure proporcional às 
circunstâncias do caso concreto. 5.Por conseguinte, é de se redistribuir a indenização fixada, de 
modo a limitar a responsabilidade da pessoa física de ser demandada em R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), remanescendo responsável pelos R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) a pessoa 
jurídica requerida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. (TJ-RS, 2016, 
on-line) 
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No caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, que tratava de ação indenizatória 

por danos matérias e morais, movida pelos pais e quatro filhos menores de detento assassinado 

enquanto cumpria pena de reclusão em regime fechado, ponderou-se sobre a aplicação da regra 

da redução equitativa da indenização quando configurada hipótese de responsabilidade civil 

objetiva. 

No âmbito da execução da pena, incumbe ao Estado zelar pela vida e integridade física 

daqueles que se encontram sob sua custódia, respondendo de forma objetiva por eventual 

descumprimento desse dever legal. 

O Pretório Superior consignou o seguinte: a medida em que a redução equitativa da 

indenização somente pode ser aplicada quando houver elevada desproporção entre a gravidade 

da culpa e o dano, tal regra é inaplicável à hipótese de reponsabilidade civil objetiva, na qual é 

afastada qualquer consideração de culpa. 

Portanto, foi negado provimento ao recurso do Estado do Ceará que buscava a redução 

do quantum indenizatório fixado pelo tribunal de piso, com fulcro no art. 944 parágrafo único 

do CCB/02 

Em outra decisão de ação indenizatória por danos morais julgada pelo TJ-SP, também 

foi considerada a regra de redução equitativa da indenização: 

CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERENTE QUE PERDE A 
OPORTUNIDADE DE REALIZAR INTERCÂMBIO NO EXTERIOR. REQUERIDA, QUE 
APLICARIA A PROVA, APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SINAL DE INTERNET. 
RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA DEMORA EM COMUNICAR O 
CANCELAMENTO À AUTORA. INDENIZAÇÃO, CONTUDO, QUE DEVE SER REDUZIDA. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 944, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A autora trouxe e-mail que comprova suas alegações no 
tocante a quando a requerida entrou em contato para informar o cancelamento da prova: 11/01/2013, 
às 17h40. A própria requerida informa, no e-mail, que a prova estava agendada para o dia 12/01/08, 
às 8h, e reconhece que a prova não seria aplicada porque "a unidade encontra-se sem internet". 
Admite, ainda, que a preposta da requerida estava tentando contato com a autora por telefone, porém 
sem sucesso. A única informação que, alegada, não foi provada, foi a tentativa de contato com a 
autora por telefone. O único contato provado nos autos foi o trazido pela autora, horas antes daquele 
agendado para a realização do exame. Aí reside, portanto, a responsabilidade subjetiva da requerida, 
que, admitindo ter conhecimento do problema no serviço de internet, preferiu informá-lo à autora 
em tempo exíguo. 2. Embora o sofrimento da autora com a perda da oportunidade de realizar o 
exame não diminua, é fato que a prova dos autos indica que a requerida agiu com culpa leve. Isso 
porque os problemas no serviço de internet ocorreram muito proximamente da data da realização da 
prova, e efetivamente estavam fora da alçada de atuação da requerida, que agiu de modo negligente 
apenas quanto à demora em informar o problema à autora. Portanto, nos termos do art. 944, 
parágrafo único, é o caso de se reduzir equitativamente a indenização. 3. Recurso parcialmente 
provido, para reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
(TJSP – AC nº 0047535-83.2014.8.26.0114. Des. Rel. Artur Marques da Silva Filho. J. 26/06/2017) 
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No caso concreto, a autora havia se candidatado para realizar prova voltada à obtenção 

de bolsa custeada pelo Governo Federal para estudos no exterior. A ré, por sua vez, era 

responsável pela aplicação da prova de proficiência em língua inglesa. 

Ficou demonstrado nos autos que a requerida sofreu de instabilidade na internet, capaz 

de prejudicar a realização da avaliação. Embora tivesse conhecimento do problema desde 10 de 

janeiro de 2013, apenas comunicou o cancelamento da prova à requerente no dia 11 de janeiro 

de 2013 às 17h40min, ou seja, menos de 14 horas antes da prova, que seria realizada no dia 12 

de janeiro de 2013 às 08h00min. 

A pretensão indenizatória da autora se fundava na perda da oportunidade de realizar 

intercâmbio no exterior por conta do cancelamento da prova. 

O Egrégio Pretório entendeu por bem acolher o recurso da ré, aplicando a regra da 

redução equitativa da indenização, para o fim de reduzir o valor fixado à título de reparação por 

danos morais de R$ 8.800,00 para R$ 2.000,00, levando em consideração que a instabilidade 

na internet se deu por fator alheio à vontade da requerida e muito próxima a data do exame. 

No contexto dos autos, o Tribunal de São Paulo considerou que a demandada agiu com 

culpa leve, devendo ser penalizada apenas por conta da demora em informar o problema à 

autora. 

Os dois julgados citados demonstram como é aplicada a regra da redução equitativa da 

indenização pelos tribunais pátrios, prevista no art. 944 parágrafo único do CCB/02. 

5. Considerações finais 

O princípio de reparação integral do dano é uma conquista recente dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro, que tem como foco o ressarcimento integral à vítima de danos 

morais e/ou materiais. Esse princípio passou por diversas reformulações desde a primeira vez 

que foi considerando em uma decisão jurídica no Brasil, sendo oficialmente estabelecido a 

partir do CCB/2002. 

No entanto, ao passo que o princípio da reparação integral foi estabelecido como norma 

dentro do ordenamento jurídico nacional pelo art. 944 do CCB/2002, seu parágrafo único 

constante trouxe também a regra da redução equitativa de indenização, baseada na 

determinação dos danos com base em sua gravidade. Esse fato levantou diversas discrepâncias 

quanto à aplicabilidade do princípio da reparação integral do dano, levando à consequentes 

produções doutrinárias.  
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Nesse sentido, na literatura jurídica são apresentadas diferentes interpretações no que 

tange à limitação do princípio da reparação integral dado pela regra da redução equitativa de 

indenização. Nas bases de dados jurídicos podem ser encontradas diversas decisões que aplicam 

essa regra no estabelecimento das indenizações a serem ressarcidas à vítima. Dessa forma, cabe 

ao magistrado analisar, à luz da equidade, reduzir o valor da indenização quando considerar 

necessário. 

Portanto, esse é um tema que ainda será muito discutido, considerando suas diferentes 

formas de interpretação e critérios subjetivos para o estabelecimento da chamada excessiva 

desproporcionalidade. 
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Resumo: O presente artigo teve como objetivo analisar a possibilidade de configuração de dano moral coletivo, 
ante a violação do direito à acessibilidade da pessoa com deficiência. Para tanto, pautando-se no método dedutivo-
indutivo, apresentou-se conceitos importantes sobre a temática, podendo se concluir, com base na lei, doutrinas e 
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a não instituição de mecanismos que visam “destruir” barreiras 
na inclusão social configurará a falha na prestação do serviço. Tal conduta, por não prejudicar somente a pessoa 
com deficiência afetada, mas todo o grupo vulnerável, poderá gerar dano moral coletivo em face do fornecedor. 
 
Palavras-Chave: Igualdade. Inclusão social. Independência. Indenização. 
 
Abstract: This article aimed to analyze the possibility of configuring collective non-pecuniary damage by 
violating of the right to accessibility for people with disabilities. Therefore, based on the deductive-inductive 
method, important concepts on the subject were presented, and it can be concluded, based on the law, doctrines 
and precedents of the Superior Court of Justice, that the non-institution of mechanisms that aim to "destroy" 
barriers in social inclusion will configure the failure in service delivery. This conduct, as it does not affect only 
the injured person with a disability, but the entire vulnerable group, could generate collective moral damages 
against the supplier. 
 
Keywords: Equality. Social inclusion. Independence. Indemnity. 
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1. Introdução 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a possibilidade de configuração do dano 

moral coletivo quando se observarem violações do direito à acessibilidade da pessoa com 

deficiência, assegurado pela Constituição Federal e pela Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

O Código Civil brasileiro considera como ato ilícito toda ação ou omissão voluntária, de 

negligência ou imprudência, que violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral. Assim, sendo observado a incidência do ato ilícito, o causador do dano 

a outrem fica obrigado a repará-lo. 

Nessa lógica, assegurado o direito à acessibilidade como garantia da vivência 

independente, bem como a possibilidade de as pessoas com deficiência exercerem seus direitos 

de cidadania e de participação social, sendo este violado, haverá a incidência de dano moral. 

Isto, pois, a não observância de tal direito cria sérias barreiras na inclusão social. 

Utilizando-se do método dedutivo-indutivo, o presente artigo objetivou apontar qual o 

conceito de acessibilidade, sua incidência e alcance, demonstrando principalmente quais os 

motivos em que a indenização se faz necessária, elencando também os prejuízos causados pela 

violação do referido direito, conforme os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. 

Por fim, serão apontados os requisitos da aplicação da indenização pelo dano moral de 

forma coletiva, tendo em vista que os danos decorrentes da falta de acessibilidade nos diversos 

ambientes não atingem apenas a pessoa com deficiência lesada, mas viola também valores 

fundamentais titularizados por todo o grupo vulnerável. 

2. Direito à acessibilidade da pessoa com deficiência 

Mesmo sem trazer o termo “acessibilidade”, a Constituição Federal de 1988 determinou 

através do parágrafo 2º do artigo 227 que “a lei disporá sobre normas de construção dos 

logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a 

fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência” (BRASIL, 1988, [s.p.]). 

Nesse diapasão, estabeleceu-se que a referida norma “disporá sobre a adaptação dos 

logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente 

existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência”, conforme 

os termos do artigo 224 da referida lei maior (BRASIL, 1988, [s.p.]). 
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Vale ressaltar, que embora a Constituição Federal utilize o termo “portadores de 

deficiência”, esta não é mais a forma mais adequada de se referir ao grupo, tendo em vista que 

por volta da metade da década de 1990, a terminologia correta a ser utilizada passou a ser 

“pessoa com deficiência”, a qual permanece até os dias atuais (GARCIA, 2012, [s.p.]). 

Isso porque a expressão “portador de deficiência” não se demonstra compatível com um 

modelo inclusivo, o qual visa a promoção de igualdade e a não discriminação, podendo se tornar 

um estigma, indicando que a deficiência é a característica principal da pessoa em detrimento de 

sua condição humana (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, [s.p.]). 

Posteriormente à Constituição, houve a publicação da Lei 8.160 de 8 de janeiro de 1991, 

que dispôs sobre a caracterização do “Símbolo Internacional de Surdez”. Embora também não 

trouxesse o termo “acessibilidade” de forma expressa, teve o objetivo de identificar pessoas 

com deficiência auditiva, facilitando o acesso das mesmas em todos os serviços colocados à sua 

disposição (PIMENTEL, 2018, p. 88). 

O “Símbolo Internacional de Surdez” ficou conhecido como um marco desse direito, 

ajudando os surdos a manterem a comunicação com os demais, sendo utilizado para identificar 

pessoas com deficiência auditiva. Um exemplo seria o motorista surdo que utiliza desse símbolo 

no para-brisas do carro para facilitar a interação com outros motoristas e/ou autoridades 

(SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE SÃO PAULO, 2019, [s.p.]). 

Já o termo “acessibilidade” foi utilizado pela primeira vez na Lei nº 10.048, de 8 de 

novembro de 2000, a qual garantiu às pessoas com deficiência atendimento prioritário nas 

repartições públicas e empresas concessionárias de serviço público, além de reservas de 

assentos em transportes públicos. Ainda, a lei deliberou que as construções de logradouros, 

sanitários públicos e edifícios públicos, tivessem normas de construção destinadas a facilitar o 

acesso e uso desses locais (BRASIL, 2000 apud PIMENTEL, 2018, p. 89). 

No mesmo ano, em 19 de dezembro, foi publicada a Lei nº 10.098/2000, estabelecendo 

normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade nos edifícios públicos ou 

de uso coletivo, nos edifícios de uso privado, nos veículos de transporte coletivo e nos sistemas 

de comunicação e sinalização. Com essa norma, a acessibilidade foi se aflorando cada vez mais 

como um direito fundamental para o desenvolvimento social. 

Nos anos seguintes, a fim de cumprir com o comando da Constituição Federal, foram 

surgindo novas leis que assegurassem a acessibilidade em situações específicas, como é o caso 

da Lei nº 10.43/2002 que dispôs sobre a Língua Brasileira de Sinais e a Lei nº 11.126/2005, 
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tratando do direito da pessoa com deficiência visual a ingressar e permanecer em ambientes 

coletivos acompanhados de cão guia. 

Em 2008, por meio do Decreto Legislativo nº 186, o Congresso Nacional aprovou a 

Convenção sobre os Direitos da Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo 

“reconhecendo a importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, 

à saúde, à educação e a informação e comunicação para possibilitar às pessoas com deficiência 

o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais” (BRASIL, 2008, [s.p]).  

Dispôs a lei o seguinte: 

A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar 
plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para 
assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e 
tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao 
público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a 
identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros 
[...] (BRASIL, 2008, [s.p.]). 

Por fim, em 6 de julho de 2015, baseada na Convenção sobre as Pessoas com Deficiência, 

foi publicada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), recebendo status de emenda constitucional através do Decreto 

Legislativo 186/2008, a qual elencou conceitos importantes e mais amplos quanto a temática. 

2.1. Conceitos trazidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Antes de trazer o conceito de acessibilidade, objeto central do trabalho, é necessário 

pontuar alguns outros conceitos importantes que estão presentes no Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e estão diretamente ligados.  

2.1.1. Conceito de deficiência 

O texto da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também nominada de Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, teve como base a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. Com ele foram modificadas algumas legislações já 

existentes quanto ao tema e uma das principais alterações trazidas foi no conceito de 

deficiência. De acordo com GABRILLI: 

A deficiência deixa de ser um atributo da pessoa e passa a ser o resultado da falta de acessibilidade 
que a sociedade e o Estado dão às características de cada um. Ou seja, a LBI veio para mostrar que 
a deficiência está no meio, não nas pessoas. Concluímos, então, que: quanto mais acessos e 
oportunidades uma pessoa dispõe, menores serão as dificuldades consequentes de sua característica 
(GABRILLI, 2016, p.12). 

Neste sentido, a deficiência passou a ser entendida não mais como “uma condição estática 

e biológica da pessoa, mas sim como o resultado da interação das barreiras impostas pelo meio 
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com as limitações de natureza física, mental, intelectual e sensorial do indivíduo” (GABRILLI, 

2016, p.12). De acordo com a Lei nº 13.146/2015, pessoa com deficiência é: 

Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015, [s.p.]). 

A deficiência, portanto, surge a partir da interação dos atributos específicos da pessoa 

com as barreiras do meio, o que dificulta ou impede o acesso e o exercício de direitos (FERRAZ 

e LEITE, 2015 apud SILVESTRE; RAMALHO; HIBNER, 2017, p. 734). Assim sendo, é 

externa a pessoa, resultando em uma desvantagem para aqueles que se encontrem em situação 

desigual na sociedade. 

O EPCD procura fazer um giro linguístico e conceitual ao adotar o modelo biopsicossocial de 
deficiência, ao direcionar que os impedimentos físicos, sensoriais, mentais e intelectuais não 
produzem obstáculos por si só, e sim que estas barreiras que impedem o exercício de direitos são 
produzidas socialmente, sendo fundamentais estratégias políticas, jurídicas e sociais que excluam 
esses obstáculos e discriminações negativas permitindo aos deficientes demonstrar suas capacidades 
e usufruir de autonomia e independência para uma real inclusão social (ARAUJO; COSTA FILHO, 
2015, p. 4). 

Por isso, sendo a deficiência decorrente da incapacidade da própria sociedade de se 

organizar adequadamente para proporcionar a convivência adequada das pessoas com 

deficiência – titulares de direitos iguais – torna-se necessária a mobilização de atores sociais de 

políticas públicas para promover mecanismos de eliminação de barreiras à inclusão. 

2.1.2. Conceito de barreiras 

No dicionário português3, o termo barreiras significa “aquilo que restringe ou impede o 

acesso ou a circulação” “obstáculo” “dificuldade” e/ou “que impede a comunicação ou o 

entendimento (ex: barreira ideológica, barreira linguística)” de alguém. No mesmo sentido, a 

Lei Brasileira de Inclusão traz o conceito de “barreiras na inclusão”, como sendo: 

Toda e qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação 
social de alguém, assim como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à 
liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à 
circulação com segurança, entre outros (BRASIL, 2016, [s.p]). 

Deste modo, referidas barreiras podem ser consideradas como aquelas que estão presentes 

no meio urbano, na arquitetura de um local, nos transportes públicos ou privados, na 

comunicação, na informação, no comportamento das pessoas e na tecnologia. São classificadas 

pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência como: 

 

3 Conceito de acessibilidade de acordo com o dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em: 
https://dicionario.priberam.org/. Acesso em: 23 ago. 2021. 
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a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público 
ou de uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de 
informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação 
social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às 
tecnologias (BRASIL, 2015, [s.p.]). 

Logo, denota-se que as barreiras serão todas aquelas que impedem ou prejudicam de 

alguma forma, não só as pessoas com deficiência, mas todas as pessoas com mobilidade 

reduzida (como o idoso, a gestante, a lactante, a pessoa com criança no colo e o obeso) de 

exercerem seus direitos básicos de uma forma plena e efetiva, em igualdade de condições. 

É possível, ainda, dividir essas barreiras em uma classificação tripartida, quais sejam: 1) barreiras 
de atitude, representadas pelo medo, pela ignorância e pelas baixas expectativas; 2) barreiras do 
meio, resultantes da inacessibilidade física presente no entorno; e 3) barreiras institucionais que são 
as discriminações dotadas de amparo legal, justificando a exclusão de alguns direitos às pessoas com 
deficiência (MENEZES, MENEZES e MENEZES, 2016 apud SILVESTRE; RAMALHO; 
HIBNER, 2018, p.19). 

Diante desse cenário, há a necessidade de se buscar uma forma de impedir que as pessoas 

com deficiência sofram com a restrição de inúmeros direitos fundamentais, assegurando-se 

autonomia e mobilidade de desfrutar dos espaços e das relações sociais com mais segurança, 

confiança e comodidade (PRADO apud BEZERRA, 2007, p. 278). A acessibilidade, então, 

surge como uma forma de “quebrar” essas barreiras. 

2.1.3. Conceito de acessibilidade 

A acessibilidade é um direito que garante a pessoa com deficiência a viver de uma forma 

independente. É considerado um direito fundamental instrumental e pressuposto de inclusão 

dessa pessoa na sociedade, em igualdade de oportunidades para com as demais pessoas (MAIA, 

2018, p. 81). A Lei Brasileira de Inclusão trouxe o conceito de “acessibilidade” nos seguintes 

termos: 

A possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive 
seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 
público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2015, [s.p]). 

Assim, ela é interpretada como sendo a possibilidade da pessoa com deficiência – ou, 

ainda, aquelas com mobilidade reduzida – de usufruir de qualquer espaço físico com segurança, 
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comodidade e autonomia, além de poder desfrutar das relações sociais em igualdade de 

condições com os demais. 

Falar de acessibilidade em termos gerais é garantir a possibilidade do acesso, da aproximação, da 
utilização e do manuseio de qualquer ambiente ou objeto. Reportar este conceito às pessoas com 
deficiência também está ligado ao fator deslocamento e aproximação do objeto ou local desejado. 
Indica a condição favorável de um determinado veículo condutor que, neste caso, é o próprio 
indivíduo, dentro de suas capacidades individuais de se movimentar, locomover e atingir o destino 
planejado (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018, p. 18). 

Neste sentido, a acessibilidade se configura, principalmente, como a adoção de um 

conjunto de medidas aptas a eliminar as barreiras sociais existentes às condições necessárias da 

pessoa com deficiência. É a “plena e independente fruição de suas potencialidades e do convívio 

social”, que não se restringe, somente, a barreias físicas, mas também de informação, serviços 

e transporte (BARCELLOS, 2012, p. 177). 

[...] não se resume à rampa na entrada ou banheiro adaptado, conforme a norma de acessibilidade. 
Isso seria uma análise muito simplista. Acessibilidade compreenderia um conjunto de informações, 
ajustes arquitetônicos, todos com base no desenho universal (um desenho que considera as 
necessidades de todas as pessoas). (...) [uma] empresa [por exemplo] necessita garantir às pessoas 
em cadeira de rodas ou com dificuldade de ambular, circular por todos os andares; colocar piso tátil 
de alerta nas escadas e rampas, no mínimo, para orientar a pessoa com baixa visão e cega; dotar os 
espaços de comunicação (LIBRAS) e sinalização de orientação para os surdos e para as pessoas com 
deficiência intelectual, além de ajustes nos equipamentos. Tudo isto se aplica às lojas, aos 
escritórios, às fábricas, aos supermercados. (INCLUSIVE, 2016, [s.p.]). 

Deste modo, percebe-se que o direito à acessibilidade não é assegurado apenas para 

eliminar dificuldades enfrentadas por essa parte da população quanto a locomoção, mobilidade 

ou acesso a determinados ambientes, mas também os entraves sociais quanto ao acesso à 

informação e comunicação. 

Portanto, a acessibilidade é uma característica que define a facilidade de acesso entre 

bens, pessoas e atividades, a qual implica esforços para se permitir que o cidadão tenha cada 

vez mais acesso a espaços físicos, culturais e jurídicos, com o fim de reduzir obstáculos 

materiais e potencializar a democracia dos espaços urbanos. 

3. Violação ao direito à acessibilidade da pessoa com deficiência 

Como visto em tópico antecedente, a acessibilidade foi trazida pelo Ordenamento Jurídico 

Brasileiro antes mesmo do Estatuto da Pessoa com Deficiência tê-la apresentado 

detalhadamente por todo o Título III, sendo desde o início abordada como um direito à 

dignidade humana. Ela teve o objetivo de cumprir o propósito de igualdade trazido no artigo 5º 

da Constituição Federal. Observe: 

Os direitos das pessoas com deficiência são igualmente considerados como direitos humanos, ou 
seja, são conjuntos de direitos inerentes às pessoas com deficiência, que implicam o respeito pela 
dignidade e seus direitos iguais e inalienáveis, tal como acontece às pessoas não-portadoras de 
deficiência. Portanto, são considerados como direitos universais, indivisíveis, irrenunciáveis e 
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interdependentes, e são reconhecidos, garantidos e respeitados por determinado ordenamento 
jurídico interno (SOUSA, 2014, p. 61). 

Neste sentido, aqueles direitos essenciais à dignidade e a integridade, protegendo-se tudo 

que é próprio da pessoa, considera-se direito da personalidade. “Os direitos da personalidade 

vêm tradicionalmente definidos como direitos essenciais do ser humano, os quais funcionam 

como o conteúdo mínimo necessário e imprescindível da personalidade humana” (CHAVES 

apud BELTRÃO, 2013, p. 209). Para GARCIA: 

São excluídos do âmbito de incidência dos direitos da personalidade elementos externos à pessoa 
(materiais ou imateriais) e qualquer comportamento não incidente sobre a pessoa ou seus atributos. 
[...] as definições ressaltam o caráter inato e essencial destes direitos, inerentes à condição humana 
e sem os quais a pessoa não subsiste (GARCIA, 2007, p. 20). 

Diante disso, compreendendo-se que o direito à personalidade é essencial ao 

desenvolvimento do ser humano, com o fim resguardar sua dignidade e integridade (GOMES, 

1974, p.168), nada mais justo do que se considerar a acessibilidade, que fornece o convívio 

social independente às pessoas com deficiência, como um direito fundamental. Havendo 

eventual violação, deve a responsabilidade civil ser aplicada. 

Isso porque é necessária à garantia da dignidade, bem como se mostra essencial para o pleno 
exercício da personalidade, pois somente por meio da acessibilidade será possível que a pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida seja capaz de exercer todas as faculdades inerentes a sua 
personalidade, como a liberdade de locomoção, direito de informação, comunicação, e todos os 
demais direitos fundamentais da pessoa humana (SILVESTRE; RAMALHO; HIBNER, 2018, p. 
20). 

Neste sentido, ao considerar a acessibilidade como um direito oponível erga omnes, cria-

se a necessidade de o ordenamento jurídico assegurar referido direito, buscando a eliminações 

de barreiras e a concretização da dignidade da pessoa com deficiência, pois o contrário, 

caracterizará o dano moral passível de indenização. 

3.1. Dano moral pela violação ao direito à acessibilidade 

O dano moral foi previsto no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, o qual dispõe 

que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 

o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 

1988, [s.p]). 

Além da Constituição Federal, o dano moral foi inserido no art. 186 do Código Civil que 

dispõe que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 

2002, [s.p]). Referido ato ilícito, uma vez praticado e causando danos a outrem, fica o 

responsável obrigado a repará-lo, nos termos do artigo 927 da Lei Civil. 

Segundo MORAES: 
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Os indivíduos são titulares de direitos personalíssimos que integram sua personalidade e não detém 
qualquer conotação econômica. Os danos a esses direitos foram chamados de morais, pois atingem 
atributos valorativos, ou virtudes, pessoa como ente social, ou seja, integrada à sociedade 
(MORAES, 2003, p. 155). 

De acordo com o Ordenamento, a violação à dignidade da pessoa humana e o sofrimento 

causado na vítima, são as principais situações ensejadoras do dano moral, sendo que o 

sofrimento não é um pressuposto necessário à incidência do dano (SILVESTRE; RAMALHO; 

HIBNER, 2017, p. 21). Conforme BITTAR: 

Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da 
pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que 
atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração 
pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da 
consideração social) (BITTAR, 1993, p. 41). 

Assim sendo, pode-se considerar que o dano moral estará caracterizado quando se 

observar ofensa à dignidade humana ou mesmo “a injusta violação a uma situação jurídica 

subjetiva extrapatrimonial, protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de 

tutela da personalidade” (MORAES, 2003, p. 132). 

Demais disso, denota-se que quando se fala da falta de acessibilidade, estamos nos 

referindo a um local, ambiente, produto ou serviço, seja público ou privado, que deixou que 

realizar as devidas adaptações a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência ou, ainda, 

aquelas com mobilidade reduzida. 

Deste modo, por consequência, a acessibilidade encontra-se intimamente ligada com o 

direito do consumidor, uma vez que o ato ilícito pela violação das normas que a asseguram, 

causa danos à pessoa também como consumidora. A Constituição Brasileira inclui a defesa do 

consumidor no art. 5º, inciso XXXII, dispondo que: “o Estado promoverá, na forma da lei, a 

defesa do consumidor”. 

De acordo com o inciso VI, do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor é direito básico 

do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais morais, individuais, 

coletivos e difusos. Ou seja, se o fornecedor falha nesse serviço e venha a ocorrer dano, deverá 

reparar o consumidor lesado (SOUSA, 2004, p. 147). 

Destarte, assim como entende o Supremo Tribunal Federal (2018), não sendo observadas 

normas mínimas de acessibilidade pelo fornecedor de serviços, seja público ou privado, restará 

configurada a falha na prestação do serviço. Isso porque, dificultando o acesso da pessoa com 

deficiência de usufruir de sua educação, trabalho, saúde, mobilidade pessoal, entre outros, o 

fornecedor atingirá dignidade dela em aspectos mais profundos, sendo civilmente responsável. 

3.1.1. Caso concreto julgado no Mato Grosso em 2018: Recurso Especial 1733468/MT. 
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Um precedente relevante sobre o tema é o Recurso Especial nº 1733468/MT, julgado em 

19 de junho de 2018, o qual se referiu à falha a prestação de serviço de um transporte público 

municipal, reconhecendo a responsabilidade da empresa concessionária em indenizar o usuário 

em 25 (vinte e cinco) mil reais pelo dano moral advindo da violação do direito à acessibilidade. 

Durante o julgamento do acórdão, foram observadas sucessivas falhas na prestação de 

serviço de transporte coletivo, diante, principalmente, do não funcionamento do elevador de 

acesso aos ônibus pelas pessoas com deficiência, bem como pelo tratamento discriminatório 

aos referidos usuários fornecido pelos funcionários da concessionária. 

Constatou-se que o motorista da empresa se recusava a parar o ônibus ao avistar o usuário 

que chegou a “precisar se esconder e pedir a outra pessoa dar o sinal, pois o motorista do ônibus 

não pararia se o visse no ponto” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2019, [s.p.]). A 

relatora Nancy Andrighi considerou que a empresa falhou bruscamente no seu dever de 

promoção de integração e inclusão da pessoa com deficiência, pontuando que: 

A acessibilidade no transporte coletivo é de nodal importância para a efetiva inclusão das pessoas 
com deficiência, pois lhes propicia o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais, 
interligando-as a locais de trabalho, lazer, saúde, dentre outros. Sem o serviço adequado e em 
igualdade de oportunidades com os demais indivíduos, as pessoas com deficiência ficam de fora dos 
espaços urbanos e interações sociais, o que agrava ainda mais a segregação que historicamente lhes 
é imposta (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2019, [s.p.]). 

Ainda, ressaltou na decisão de manutenção dos danos morais que a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência atribuiu ao direito à acessibilidade 

o caráter de direito fundamental do ser humano, alinhado a visão de que a deficiência não é um 

problema pessoal, mas da sociedade “que impõe barreiras que limitam ou até mesmo impedem 

o pleno desempenho dos papéis sociais” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2019, [s.p.]). 

Observa-se que o caso não se tratou apenas da violação do direito da personalidade da 

pessoa com deficiência autora da ação de indenização, mas do direito como pessoa 

consumidora, tendo a empresa falhado bruscamente na prestação do serviço de transporte 

público, essencial para a locomoção e mobilidade de todas as pessoas, sem qualquer distinção. 

Assim, podemos considerar que conforme o entendimento do Superior Tribunal Federal 

quanto ao caso em análise, o dano moral decorreu não só da violação ao direito da 

personalidade, mas também pela falha da prestação de serviço da empresa de transporte, sendo 

aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. 

Vale ressaltar que o fato na prestação do serviço é trazida pelo artigo 14 da Lei nº 

8.078/1990 dispondo-se que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da 
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existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos 

à prestação dos serviços” (BRASIL, 1990, [s.p]). 

O §1º do referido artigo dispõe ainda que: 

O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:  I - o modo de seu 
fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e III - a época em que 
foi fornecido (BRASIL, 1990, [s.p]). 

Por isso, atingidos os direitos da personalidade do consumidor por fato na prestação de 

serviço, ferindo o consumidor com deficiência em aspectos mais íntimos, impor-se-á a 

responsabilização objetiva e in re ipsa ao prestador, nos termos do Código de Defesa do 

Consumidor. 

3.1.2. Caso concreto julgado no Rio Grande do Sul: Recurso Especial 1611915/RS 

Outro precedente importante a ser considerado sobre a temática, foi o caso de um 

cadeirante submetido a tratamento indigno ao embarcar em uma aeronave, julgado pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1611915/RS em 06 de dezembro de 2018, a 

qual não possuía meios materiais necessários ao ingresso desembaraçado no avião. 

Na oportunidade, entendeu os julgadores que houve a falha na prestação de serviço por 

parte da empresa aérea, tendo em vista que ela não cumpriu com as normas da Agência Nacional 

de Aviação Civil, que atribuiu as empresas aéreas a obrigação de assegurar os meios para o 

acesso desembaraçado da pessoa com deficiência no interior da aeronave, destinados à 

concretização do convívio social de forma independente do grupo (SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, 2018, [s.p.]). 

Portanto, com base nos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, concluíram 

os Ministros que a pretensão requerendo o reconhecimento da responsabilidade civil da 

companhia aérea, por não promover condições dignas de acessibilidade da pessoa cadeirante 

ao interior da aeronave, bem como, a reparação pelos danos morais no valor de 15 (quinze) mil 

reais, deveria ser mantida. 

3.1.3. Caso em concreto julgado em São Paulo: Recurso Especial 1912548/SP. 

Outro caso emblemático foi o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recuso 

Especial nº 1912548/SP, em 04 de maio de 2021, que analisou a situação de um indivíduo com 

deficiência física, portador de paralisia cerebral espástica, que faz o uso de cadeira de rodas e 

adquiriu ingressos para assistir ao show do camarote premium, organizado por uma empresa 
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que contaria com uma estrutura para recebê-lo, de acordo com o que foi assegurado em contato 

telefônico. 

Embora tenha sido prometida devida estrutura, o local não contava com uma mínima 

acessibilidade e isso lhe causou diversos transtornos. Em primeira instância, a prestadora de 

serviço foi condenada a pagar 5 (cinco) mil reais de danos morais ao consumidor com 

deficiência, sendo majorado referido importe em 10 (dez) mil reais em segunda instância. 

Após a empresa recorrer da decisão, foi decidido no julgamento do recurso, a manutenção 

dos danos morais e a responsabilidade da empresa organizadora do evento, entendendo os 

ministros que era dever da mesma disponibilizar condições adequadas de acesso aos eventos do 

público em geral, inclusive aos deficientes físicos. “É a sociedade quem deve se adaptar, 

eliminando as barreiras físicas, de modo a permitir a integração das pessoas com deficiência ao 

seio comunitário” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2021, [s.p.]). 

Conforme os exemplos apresentados, é possível observar que é assente no Superior 

Tribunal de Justiça a existência do dever de indenizar por aqueles que violarem o direito à 

acessibilidade. Isso porque, a falta de acessibilidade, além de infringir um direito humano, se 

considera como uma falha na prestação do serviço, seja de natureza pública ou privada, que 

deve ser reparada. 

4. Possibilidade de aplicação do dano moral coletivo pela violação do direito à 

acessibilidade 

Ao longo dos anos, foi necessário que o legislador elencasse direitos que transcendessem 

a esfera do indivíduo, pois em determinadas situações, como a violação do direito à 

acessibilidade, a lesão extrapatrimonial não atingirá e causará danos a apenas um cidadão com 

deficiência, mas todo o grupo vulnerável que precisará se utilizar de determinado serviço ou 

espaço que lhes cause dificuldades diante de uma barreira. 

Importante destacar que o dano moral coletivo nada mais é do que aquele dano advindo 

de uma violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade, 

como um grupo, classe ou categoria de pessoas (LEVADA 2017, [s.p.]). É a “injusta lesão da 

esfera moral de dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo 

de valores coletivos” (BITTAR, 2005, [s.p.]). 

De acordo com LEVADA: 

Quando se fala em dano moral coletivo está-se diante, na verdade, de interesses de natureza tripla: 
serão ou difusos, caracterizados pela indivisibilidade e dos quais são titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; ou coletivos, em senso estrito, assim tidos os 
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transindividuais de natureza indivisível de que sejam titulares grupos, categorias ou classes de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; ou, ainda, interesses 
individuais homogêneos, assim entendidos os de origem comum, cujos titulares são perfeitamente 
individualizáveis, mas de natureza coletiva no modo pelo qual são tutelados, já que dizendo respeito 
a inúmeros indivíduos (LEVADA, 2017, [s.p]). 

Assim, a “dor psíquica que alicerçou a teoria do dano moral individual acaba cedendo 

lugar, no caso do dano moral coletivo, a um sentimento de desapreço e de perda de valores 

essenciais que afetam negativamente toda uma coletividade” (RAMOS, 1998, p. 83). Para 

BITTAR, são elementos necessários ao surgimento do dever de reparar o dano moral coletivo: 

(a) a conduta antijurídica (ação ou omissão) do agente, pessoa física ou jurídica; 

(b) a ofensa significativa e intolerável a interesses extrapatrimoniais, identificados no caso concreto, 
reconhecidos e inequivocamente compartilhados por uma determinada coletividade (comunidade, 
grupo, categoria ou classe de pessoas titular de tais interesses protegidos pela ordem jurídica); 

(c) a percepção do dano causado, correspondente aos efeitos que, ipso facto, emergem 
coletivamente, traduzidos pela sensação de desvalor, de indignação, de menosprezo, de repulsa, de 
inferioridade, de descrédito, de desesperança, de aflição, de humilhação, de angústia ou respeitante 
a qualquer outra consequência de apreciável conteúdo negativo; 

(d) o nexo causal observado entre a conduta ofensiva e a lesão socialmente apreendida e repudiada 
(BITTAR, 2004, [s.p.]). 

Ademais, tem-se que o fundamento para a aplicação do dano moral coletivo será o mesmo 

do dano moral individual, observando-se algumas especificações. De início, vale pontuar que 

primeira lei a tratar da proteção dos direitos coletivos foi a Lei da Ação Popular nº 4.717/1965, 

a qual teve o intuito de possibilitar ao cidadão, como legitimado próprio, de propor ação em 

defesa de direitos transindividuais4. 

Depois, inaugurando um importante marco no que se refere ao regime processual de 

defesa dos direitos coletivos, foi promulgada Lei de Ação Civil Pública nº 7.347 em 1885. 

Menciona ZAVASCKI que: 

Foi a Lei 7.347 que assentou o marco principal do intenso e significativo movimento em busca de 
instrumentos processuais para a tutela dos chamados direitos e interesses difusos e coletivos. Essa 
Lei conhecida como lei da ação civil pública veio preencher uma importante lacuna do sistema do 
processo civil, que, ressalvado o âmbito da ação popular, só dispunha, até então, de meios para 
tutelar direitos subjetivos individuais. Mais que disciplinar um novo procedimento qualquer, a nova 
Lei veio inaugurar um autêntico subsistema de processo, voltado para a tutela de uma também 
original espécie de direito material: a dos direitos transindividuais, caracterizados por se situarem 
em domínio jurídico, não de uma pessoa ou de pessoas determinadas, mas sim de uma coletividade 
(ZAVASCKI, 2005, p. 22). 

Posteriormente, em 1990, foi publicado o Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 

8.078, a fim de auxiliar a previsão jurídica acima referida. De acordo com o referido Códex “a 

efetiva proteção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” e 

 

4 São direitos individuais para os quais a lei permite uma tutela jurisdicional coletiva. 
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“o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” são direitos básicos do 

consumidor (BRASIL, 1990, [s.p]). 

De acordo com o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor (CDC): “A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 

individualmente ou a título coletivo” (BRASIL, 1990, [s.p.]). Em relação a defesa coletiva é 

necessário compreender em quais situações a mesma será proposta. Conforme o parágrafo 

único do citado artigo: 

Art. 81. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:  

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 
fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, 
de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou 
com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 
comum” (BRASIL, 1990, [s.p.]). 

Deste modo, com o Código de Defesa do Consumidor, tornou-se viável exercer a defesa 

qualquer interesse difuso ou coletivo decorrente de danos morais ou patrimoniais causados por 

meio de uma ação civil pública (inciso IV do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública). “Ora, se 

o indivíduo pode ser vítima de dano moral, por que a coletividade não poderia sê-lo?” 

(BITTAR, 2005, [s.p]). 

Atualmente, a configuração do dano moral coletivo comporta discussões nos Tribunais 

Superiores Brasileiros, de forma que são analisados caso a caso. Como observado no decorrer 

do artigo, o direito à acessibilidade além de ser equiparado a um direito a personalidade, estará 

protegido pelo direito do consumidor, entendendo-se, assim como reconhece STJ, que a 

violação do direito à acessibilidade é uma falha na prestação de serviço que atinge não só a 

pessoa com deficiência lesada, mas todo o grupo vulnerável. 

Portanto, “se é verdade que o indivíduo pode ser vítima de um dano moral, a coletividade 

igualmente poderá sê-lo. Neste caso, o dano moral ultrapassa a esfera de lesão de uma 

determinada pessoa para atingir um grupo de pessoas” (MARTINS e TEFFÉ apud PEREIRA 

FILHO, 2011, p.166), o qual será atingido pela não observância das regras mínimas que 

assegurem a igualdade de condições. 

5. Conclusão 
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O direito à acessibilidade da pessoa com deficiência está diretamente ligado ao princípio 

da equidade, previsto na Constituição Federal, a qual traz em seus dispositivos a 

responsabilidade do Estado em criar condições diferenciadas capazes de fazer com que pessoas 

em uma situação desigual consigam atingir os mesmos objetivos das demais. 

Dessa forma, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) surge como um grande marco na conquista desse direito, pois além de ter 

trazido importantes conceitos sobre o tema, trouxe a responsabilidade de se promover a 

acessibilidade como uma forma de rompimento das barreiras existentes, sejam elas urbanas, 

arquitetônicas, nos transportes ou na comunicação. 

A acessibilidade conceitua-se como a facilitação do acesso das pessoas no uso de serviços 

e espaços físicos, como por exemplo a implementação de rampas, piso tátil, banheiros e 

elevadores adaptáveis em determinado espaço, bem como a colocação de legendas, janela de 

Libras ou impressões em braile em determinado meio de comunicação, ou ainda, a instalação 

de rampa veicular automática em transportes públicos, permitindo o embarque e desembarque 

com autonomia e segurança por qualquer passageiro. 

Nesse sentido, a acessibilidade se demonstra como um direito necessário para se 

promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência, as quais passam a usufruir de seus 

direitos de forma autônoma e em igualdade de condições com as demais, despertando a 

realização e a sensação de pertencimento a esses indivíduos na sociedade. 

É por isso que quando determinado serviço ou espaço físico não tiver respeitado regras 

adequadas de acessibilidade, a fim de fomentar a inclusão e a independências dessas pessoas, 

violando valores e interesses não patrimoniais coletivos, será também cabível a condenação do 

responsável por dano moral coletivo, e o titular, será todo o grupo de pessoas com deficiência 

que se depararem com barreiras na locomoção, comunicação e/ou inclusão. 

O fornecedor de serviços públicos ou privados é um exemplo de agente responsável que 

deve se comprometer em promover e assegurar a acessibilidade. Se não o fizer, a fim de incluir 

minorias e grupos vulneráveis (seja por condições sociais, econômicas, motoras e/ou de 

locomoção) na participação social, será responsabilizado pela violação desse direito, 

configurando-se a falha na prestação do serviço, passível de indenização moral. 

Por tudo isso, é possível concluir que a ação coletiva resultará em uma reparação 

extrapatrimonial mais efetiva, pois além de se demonstrar como uma forma de 

representatividade de todo o grupo de pessoas com deficiência, servirá como uma forma de 
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repressão dos prestadores de serviços quando praticarem condutas que ignorem normas básicas 

de humanidade, inclusão social e, principalmente, de superação das desigualdades.  
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LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS COMO 
INSTRUMENTO DE COMPLIANCE NA SAÚDE 

LAW OF GENERAL DATA PROTECTION AS AN 
INSTRUMENT OF COMPLIANCE IN HEALTH 

Carla Ayume Ayabe Pereira1 

Resumo: Na pesquisa realizada se analisa os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados, na qual se buscou 
entender se ela pode vir a atuar como um novo instrumento de compliance nas organizações de saúde. Para tanto 
utilizou-se do método hipotético-dedutivo. Primeiramente, no estudo do compliance aplicado às organizações da 
saúde. Em seguida, examinando-se o que seriam dados pessoais, dados pessoais sensíveis e o seu tratamento. Por 
seguinte, como as entidades da saúde podem estar em conformidade com a LGPD e, por fim, se a mesma 
proporciona uma nova camada de compliance na saúde.  
 
Palavras-chave: legislação.integridade.medicina. 
 
Abstract: The survey analyzed impacts of the General Data Protection Law, which sought to understand whether 
it could act as a new compliance in health associations. For that, the hypothetical-deductive method was used. 
First, in the study of compliance applied to organizations. Then, examining what would be personal data, specific 
personal data anda their treatment. Next, how health entities can be in compliance with LGPD and, finally, whether 
they offer a new layer of health compliance.  
 
Keywords: legislation.integrity.medicine. 
 
 

Sumário: 1. Introdução; 2. O compliance e as organizações; 2.1 O compliance e o setor da saúde; 3. Dados 
pessoais, dados pessoais sensíveis e o tratamento na lei geral de proteção de dados; 4. Lei geral de proteção 
de dados na saúde e possíveis meios para estar em conformidade; 4.1 Anonimizaçao, pseudonimização e o 
consentimento; 5. A lei geral de proteção de dados e o compliance na saúde; 6.Conclusão; 7.Referências. 

 
 

1. Introdução 

Em um mundo altamente globalizado, onde as informações trafegam em uma velocidade 

e quantidade nunca antes vista, os dados pessoais e dados sensíveis passaram a ter em nossa 

sociedade um alto valor agregado, revelando preferências de consumo, características 

peculiares do usuário e, na saúde, podem ter uma importância muito maior, ao explicitar dados 

genéticos e também possibilitar posturas de discriminação contra os titulares dos dados 

colhidos.  

É nesse contexto que a Lei Geral de Proteção de Dados surge para regulamentar e proteger 

os dados pessoais do uso e tratamento indevidos, trazendo em suas disposições todo um 

arcabouço no intuito de estruturar a licitude do tratamento de dados. Mas a LGPD traça um 

desafio as instituições como um todo, e em especial as ligadas a saúde, que pela intrínseca 
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complexidade de sua estrutura e por ser grande responsável na colheita de dados sensíveis 

podem ter mais dificuldades em estar em conformidade com a lei.  

Um caminho para estar essa conformidade poderia ser as instituições equiparem sua 

estrutura com um programa de compliance efetivo. Sendo que, dada a generalidade e alcance 

da LGPD que afeta toda a envergadura das organizações, se indaga se a LGPD poderia ser 

considerada com um novo instrumento de compliance nas instituições de saúde? Procura-se 

responder essa pergunta através do desenvolvimento do presente trabalho, destrinchando o tema 

através do estudo do que seria o compliance nas organizações de saúde, o que são dados 

pessoais, dados pessoais sensíveis e o seu tratamento na LGPD, os meios das quais as 

organizações de saúde podem se utilizar para estar em conformidade, dos métodos adequados 

para proteção de dados, e mais especificamente, tratando da LGPD e o compliance nas 

organizações da saúde. Sendo que, toda a pesquisa realizada foi estruturada pelo método 

hipotético dedutivo, através de extensa leitura de livros, artigos e reflexão.  

2. O compliance e as organizações 

A importância de um programa de compliance nas instituições tem cada dia mais se 

tornado essencial, pois ele tem como sua principal característica a prevenção de riscos 

(CARLINI,2020, p.33). Tendo se mostrado uma área de forte adaptação devido aos diversos 

avanços tecnológicos e alterações comportamentais ocorridos em sociedade.  

O compliance vem sendo aplicado no Brasil desde a década de 1990, como meio de 

mitigar riscos em diferentes áreas, em especial no combate à corrupção. Tanto é que veio se 

tornar objeto de diversas leis, como na lei nº 8.429/1992, pela lei nº 9.613/1998, pela lei nº 

12.683/2012, que ampliou os setores obrigados a criar um sistema de compliance (DUARTE, 

2020, p. 147). Mas o destaque veio com a promulgação da Lei nº 12.846/2013 a chamada “Lei 

Anticorrupção”, ao dispor que dentre os fatores considerados para aplicação de sanções a 

adoção pela entidade de um programa de compliance efetivo que poderia influenciar 

positivamente na dosimetria da pena (DUARTE, 2020, p. 147).  

Apesar dos avanços legislativos ocorridos na última década em torno da obrigatoriedade 

e efetividade dos programas de conformidade, o fato é que a legislação ainda é esparsa e não o 

estrutura de forma sistemática (DUARTE, 2020, p. 147). Pois, não existe concretamente uma 

norma que dê unidade, capaz de servir de verdadeiro guia no sentido de orientar todas as 

organizações que têm atribuições de compliance (DUARTE, 2020, p. 156).  
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Pois adotar um programa de compliance não se resume apenas a estar em conformidade 

com as leis, porque ele é dotado de uma metodologia de aplicação toda própria, que se embasa 

em avaliar e definir um conjunto de medidas que permita frente a um cenário de possíveis riscos 

delimitar como a organização deve estruturar sua atividade de modo que se mantenha num nível 

aceitável de risco, mitigando o quanto possível os danos advindos de suas ações, estruturando 

todo um sistema (DUARTE, 2020, p. 149). E, caso o ilícito já tenha ocorrido, deve propiciar o 

imediato retorno ao contexto de normalidade e legalidade (CARLINI, 2020, p.32).  

O compliance se aplica a todos os tipos de organização, visto que o mercado tem exigido 

a adoção de condutas éticas e legais em suas transações, que devem buscar a lucratividade de 

forma sustentável (RIBEIRO; DINIZ, 2015, p. 88). Mas cada programa deve ser personalizado 

para cada instituição, contendo sua estrutura, aplicação e atualização de acordo com as 

peculiaridades e riscos das atividades de cada pessoa jurídica, que deve também zelar pelo 

refinamento e adaptação contínua do programa, visando torná-lo efetivo (CARLINI, 2020, 

p.33).  

Assim, cada programa de compliance é próprio, não existindo um formato uno que possa 

ser replicado de forma satisfatória em todas as entidades, mas a maioria deles traz alguns pontos 

em comum, como os cinco pilares do Programa de Integridade elaborado pela Controladoria 

Geral da União, que resumidamente, dita a necessidade do comprometimento da alta direção 

com a criação de um programa de integridade, instituindo uma instância responsável por ele 

que analise de forma sistêmica perfil e riscos da organização,  elaborando regras, instrumentos 

e formas de sanção. E, quando criado e operante passe ser objeto de monitoramento contínuo 

no intuito de identificar e tratar vulnerabilidades encontradas (BRASIL, CGU, 2015). 

Um dos objetivos básicos do compliance é implantar um sistema de gestão na instituição 

que possibilite que ela atue dentre dos níveis aceitáveis de riscos de sua atividade, para isso é 

imprescindível que esse sistema concretize as obrigações de compliance que podem estar 

contidas em diversos materiais como: “previstas em normas externas (leis, regulamentos, 

instruções normativas, emanadas da administração pública e de agências reguladoras), e /ou 

normas internas (códigos de ética e conduta, políticas e procedimentos” (SAAVEDRA, 2020, 

p. 52).  

É por meio do “Código de Ética que a empresa expõe seus valores, comunica-os aos 

funcionários e à sociedade e define o padrão ético-comportamental que deles de espera” 

(CREDIDIO, 2018, p. 88). No qual deve ser escrito de forma clara e objetiva para que possa 
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facilmente ser incorporado e seguido por todos os funcionários e terceiros que a organização 

possui relacionamento, especificando as condutas desejáveis e as penalidades para os que não 

observarem seu conteúdo (KONIG,2018, p. 21).  E, também que inspirem confiança nos 

funcionários que caso denunciem alguma irregularidade, entendam que não haverá qualquer 

tipo de represália contra aqueles que se utilizem dos canais de denúncia (KNOEPKE, 2019, 

p.16).  

Assim, o programa de compliance passa por sua formulação, implantação, assimilação 

por parte das pessoas envolvidas, equilíbrio de sua aplicação e aprimoramento de seus 

regulamentos. Ademais, deve-se lembrar que todo sistema de compliance tem a necessidade de 

passar por monitoramento e melhorias contínuas para que tenha capacidade de eliminar ou 

minorar os riscos da organização. Ainda mais, quando os avanços tecnológicos, e as mudanças 

de comportamento na sociedade, levam a criação de diversos riscos tanto internos quanto 

externos, fazendo que com a todo momento novas ameaças passem a incidir sobre a organização 

(SAAVEDRA, 2020, p. 54). 

2.1 O compliance e o setor da saúde 

Um dos fundamentos de um sistema de compliance é possuir a capacidade, se bem 

aplicado, de antever situações que possam causar danos para as partes envolvidas na atividade 

da organização. Assim, a prevenção é a palavra chave no compliance e tem na área da saúde 

sua importância majorada, devido aos riscos que permeiam a prestação de serviços que possuem 

alta lesividade e impactos irreversíveis (SAAVEDRA, 2020, p. 53).  

O compliance na saúde deve pautar-se tanto nas normas internas e externas, e quanto a 

estas últimas ele possui uma extensa gama de normas protetivas, começando pelo tratamento 

constitucional. Ilustra-se em seus art. 197 a 199 a importância dada à saúde como direito 

fundamental de todo o ser humano e dever do Estado. E, a assistência à saúde do brasileiro é 

prestada por meio público (mediante o Sistema Único de Saúde) ou pelo sistema de saúde 

privado por meio da contratação de planos de saúde ou contratação direta de serviços por meio 

de prestadores de saúde.  

Sendo que, o sistema privado de saúde tem sua regulação mediada por três órgãos, quais 

sejam: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Agência Nacional de Saúde 

(ANS) e, por fim, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), que atuam no 

intuito de regular econômica e sanitariamente o mercado de compra e venda de insumos 
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hospitalares, atuando no fluxo financeiro de serviços entre operadoras e garantindo a 

competitividade no setor, respectivamente (FAVERO, 2021, p. 172).  

Portanto, o compliance na saúde precisa estar atento as disposições dos órgãos referidos, 

que determinam como a saúde no Brasil deve estar moldada e quais parâmetros as organizações 

devem se pautar. Além disso, para que uma organização sobreviva ao mercado a longo prazo, 

se faz necessário que alinhe seu programa de compliance aos objetivos estratégicos, missão e 

valores que propaga, se tornando algo realmente efetivo, e não apenas papel (CREDIDIO, 2018, 

p. 88).  

Soma-se, ainda, as normas emitidas pelo Conselho Federal de Medicina extremamente 

importantes no compliance na saúde, um exemplo claro disso, é quando se aborda sobre o 

prontuário médico, que pode ser definido como: 

Documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas 
a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, 
de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe 
multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo (CONSELHO FEDERAL 
DE MEDICINA, 2002) 

Assim, por meio do prontuário médico que tem como principal função conservar o 

histórico do paciente, se possibilita o conhecimento do histórico de saúde, do uso de 

medicamentos durante o tratamento, do resultado de exames já realizados e o diagnóstico de 

outros profissionais, tornando-se um instrumento necessário para prestar o melhor atendimento 

possível e a continuidade do tratamento ao paciente, possibilitando a comunicação com os 

demais profissionais envolvidos na atenção ao paciente, evitando interrupções e falhas no 

decorrer do atendimento. Sendo que, a partir da Resolução nº 1639/2002 do CFM, o prontuário 

médico teve sua estrutura devidamente estabelecida, e refinada pela Resolução2.218/2018, na 

qual se dispôs sobre medidas de segurança e utilização de certificação digital para a feitura de 

tais documentos, dando mais exatidão, garantia e integridade (COSTA, 2021, p. 93). 

Ademais, a Carta Magna de 1988 dispõe sobre a garantia da inviolabilidade da intimidade, 

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

material ou moral decorrente de sua violação. Essa norma atua como embasamento ao sigilo 

médico, regulamentado na Resolução CFM nº 1605/2000, que proíbe o médico de revelar 

conteúdo do prontuário ou da ficha médica sem o consentimento do paciente, constituindo ato 

ilícito punível de acordo com o Código Penal. Posteriormente, a Resolução CFM nº 2.217/2018 

contém previsões sobre a questão do sigilo profissional, proibindo o médico de permitir o 

manuseio e o conhecimento do prontuário por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional 
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quando sob sua responsabilidade. Soma-se, o Código de Ética Médica e o Código de Ética da 

Enfermagem, que preveem a proibição de se difundir fato de que tenha conhecimento em 

virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento do 

paciente, por escrito (DALLARI; MARTINS, 2021, p.126).   

A prestação da saúde na complexidade brasileira é um desafio, pois ambas as redes 

pública e privada são intrinsicamente ligadas, necessitando para um melhor atendimento, de 

normas, procedimentos, parâmetros que são encontrados em diversas disposições. Sejam desde 

as contidas na Carta Magna até as importantes resoluções emitidas pelo conselhos profissionais 

da saúde, que tem possibilitado às organizações criarem de acordo com suas peculiaridades 

programas de compliance, que devem propiciar ao paciente um tratamento efetivo, sempre no 

intuito de minorar riscos e danos ao longo do seu tratamento. 

3. Dados pessoais, dados sensíveis e o tratamento na lei geral de proteção de dados 

A tecnologia que vivencia-se hoje possibilita grandes avanços na saúde, ainda mais em 

termos de disseminação de informações, nas quais o acesso a dados médicos de pacientes por 

meio de prontuários eletrônicos e bases de dados estruturadas faz-se com que haja um 

tratamento médico mais assertivo e contínuo, porém, há os riscos inerentes aos tratamentos de 

dados pessoais, em especial, de dados sensíveis (COSTA,2021, p. 90).  

Há que se ter em vista que: 

Dados de saúde trafegam e precisam trafegar dentro da cadeia de modo a garantir a melhor 
assistência do paciente e titular de dados. Exames de sangue e imagem realizados em um certo 
laboratório podem ser acessados pelo médico e pela equipe assistencial de um hospital para impedir 
a repetição desnecessária desses exames, tudo para uma adequada tutela da saúde do paciente. Dados 
de saúde podem ser acessados até mesmo pelo plano de saúde, desde que de forma segura e sigilosa, 
seja para liberar um reembolso, seja para autorizar um pagamento, seja até mesmo para evitar a 
exposição desnecessária à radiação, como a realização repetitiva de exames como PET-Scan, que 
prejudicam a saúde do paciente titular de dados (DALLARI, MARTINS, 2021, p. 121).  

Porém a consulta de dados de saúde vai muito além dessas relações médico e paciente, 

pois são diversas as hipóteses em que os dados são tratados na saúde, como por exemplo, 

mediante pesquisa e desenvolvimento de produtos, tratamentos e tecnologias em saúde, prática 

clínica e assistencial de pacientes por profissionais ligados à saúde, atividades que envolvem 

controle de qualidade em indústrias farmacêuticas, dentre tantas outras que os dados de saúde 

trafegam (KUNG; AUN, 2021, p. 103).  

Dados de saúde são relevantes pois:  

Representam a extensão da personalidade do indivíduo, extremamente importantes na privacidade, 
na construção de sua identidade, além de se mostrarem fundamentais para a fruição de certos direitos 
de cidadania. Nesse sentido, tanto o tratamento irregular como o incidente de segurança sobre dados 
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de saúde podem acarretar danos incalculáveis para o paciente titular de dados, patrimoniais e morais, 
por conta do conteúdo sensível e do potencial altamente discriminatório e preconceituoso que o uso 
indevido destes dados pode representar (DALLARI; MONACO,2021, p. 5).  

Ademais, tendo “o conhecimento profundo do usuário, inclusive no que diz respeito às 

suas fragilidades, pode ser utilizado para toda sorte de discriminações e abusos, além da 

manipulação de suas emoções, crenças e opiniões para os fins mais diversos, inclusive 

políticos” (FRAZÃO, 2019, p. 14). Se acresce que “do ponto de vista econômico, dados 

importam na medida em que possam ser convertidos em informações necessárias ou úteis para 

a atividade econômica. Consequentemente, os dados precisam ser processados para que possa 

gerar valor” (FRAZÃO, 2019, p.10). 

Portanto, restava inconteste a necessidade de um avanço legislativo que tratasse de forma 

mais assertiva a questão dos dados pessoais, porque em que pese a Constituição Federal de 

1988, o Código de Defesa Consumidor, o Marco Civil da Internet, e mais especificamente no 

setor da saúde, disposições acerca do ato médico, do Código de Ético Médico e Resoluções do 

Conselho Federal de Medicina auferissem certa proteção no tratamento de dados na saúde, foi 

somente com a Lei Geral de Proteção de Dados de 2018 com forte inspiração no GDPR europeu 

(FRAZÃO, 2019, p.10), que a situação jurídica de proteção da privacidade e proteção de dados 

encontrou um diploma específico e atualizado (SAAVEDRA; GARCIA, 2020, p.181).  

A LGPD faz uma distinção entre dados pessoais que são tidos como toda informação 

relacionada a pessoa natural identificada ou identificável daqueles que são considerados dados 

pessoais sensíveis, que são caracterizados, como aqueles que trazem informações sobre a 

origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 

organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes a saúde ou à vida 

sexual, dados genéticos ou biométricos, todos vinculados a uma pessoa natural (DALLARI; 

MONACO,2021, p. 6). Assim, informações genéricas não se enquadram na definição trazida 

pela lei, como também as pessoas jurídicas ou quaisquer outras coletividades de fato estão fora 

do alcance dela. Ademais, dado pessoal pela lei não se caracteriza como uma simples 

informação, mas tem de haver um vínculo desta com uma pessoa natural em concreto (COSTA, 

2021, p. 90).  

É importante ter ciência que quando a LGPD faz alusão a dados relacionados a saúde, 

não se trata apenas de dados que claramente são de saúde, como um resultado de um exame de 

sangue ou os dados descritos numa receita ou prontuário médico, mas também qualquer 

informação que se relacione a pessoa natural, identificada ou identificável, que permita concluir 
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sobre os aspectos relacionados à sua saúde, a exemplo de uma dieta especial recomendada por 

conta de uma restrição alimentar (PALHARES, 2021, p. 303).  

O tratamento de dados é conceituado na Lei Geral de Proteção de Dados no seu artigo.5º, 

X como:  

Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração (BRASIL, 2018).  

A caracterização em tratamento de dados não depende de qualquer alteração da 

informação, podendo somente ser qualquer ação, digital ou analógica que tenha por objeto 

quaisquer dados (COSTA, 2021, p. 90).  

Para a proteção do dados pessoais a LGPD determina que quando houver tratamento, todo 

o processo deve se pautar na boa-fé, e também, se ater a finalidade, adequação, necessidade, 

transparência, segurança e prevenção, no intuito de assegurar que o tratamento seja limitado ao 

mínimo de informações necessárias para se atingir finalidades legítimas, no qual necessita 

adotar medidas efetivas para prevenir danos e proteger os dados contra acessos indevidos e 

vazamentos de informações (KUNG; AUN,2021, p. 105).  

Não obstante, a LGPD (BRASIL, 2018) estabelece em seu art. 7º as hipóteses que 

legitimam o tratamento de dados, como mediante o consentimento do titular, para obrigação 

legal ou regulatória do controlador, para realização de estudos por órgão de pesquisa, quando 

necessário para a proteção da vida do titular ou da sua incolumidade ou de terceiros, dentre 

outras hipóteses legitimadoras.  Porém, caso os dados sejam considerados sensíveis, como são 

os dados da saúde, as hipóteses que autorizam o tratamento que se encontram no art. 11 da 

citada lei são mais restritivas, pois o tratamento irregular desses dados podem ocasionar danos 

mais graves ao titular.  

Na saúde, dentre as bases legais que são usadas com mais frequência para justificar o 

tratamento de dados pessoais e dados sensíveis são os que envolvem consentimento, 

cumprimento de obrigação legal e regulatória, exercício de direitos, realização de estudos por 

órgãos de pesquisa e tutela da saúde (KUNG; AUN,2021, p. 106). 

4. Lei geral de proteção de dados na saúde e possíveis meios para estar em conformidade 

A LGPD possui uma aplicabilidade extensa, pois ela se refere às operações de tratamento 

de dados pessoais realizadas no Brasil, ou em relação a dados coletados no Brasil ou, ainda, 
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que sejam de titularidade de indivíduos localizados no País, é o que dispõe o artigo 3º da citada 

lei (DONDA, 2020, p. 17).  

Assim, soma-se ao desafio de as organizações de saúde estarem em conformidade com a 

lei pela própria extensão da aplicabilidade dela, bem como pela dificuldade no tratamento dos 

dados pessoais e dados sensíveis, que devem se situar dentre as bases legais trazidas pelos art. 

7º e 11 da LGPD. Obstáculos que podem ser minorados pela aplicação de um programa de 

compliance na saúde bem executado, que possam moldar como os dados possam ser tratados 

na conformidade com a lei e evitando possíveis riscos, como acessos não autorizados e 

vazamentos de informações.  

A própria LGPD dita sobre a criação de um programa de compliance em seu art. 50, §2º 

ao dispor sobre a elaboração de um programa de governança em privacidade, que necessita ser 

executado de acordo com a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a 

sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos 

dados (SANTORO, 2021, p. 252).  

Essa política de privacidade deverá dispor de todos os aspectos essenciais de sua 

aplicação, sendo claramente formulados, desde a identificação e classificação de seu objeto de 

proteção, na qual necessita explicitar quais são os dados passíveis de proteção, estipulação de 

regras e enquadramentos legais para seu tratamento, bem como dispor sobre seu acesso, 

proteção, compartilhamento, políticas de segurança e, também a previsão de consequências 

para o descumprimento das referidas regras (SANTORO, 2021, p. 253). Ainda mais, deve 

incluir como poderão ser feitas as “reclamações e petições dos titulares, normas de segurança, 

padrões técnicos, obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, ações 

educativas, mecanismos de supervisão internos e mitigação de riscos” (DALLARI; MARTINS, 

2021, p. 128).  

Ademais, será necessário para a feitura da política de privacidade o mapeamento de toda 

a cadeia de dados pessoais e sensíveis que circulam na organização, identificando todas as 

formas de coleta, etapas de tratamento, agentes envolvidos em cada uma delas e, em especial, 

identificar possíveis falhas de segurança. (DALLARI; MARTINS, 2021, p. 129). Em seguida, 

deverá ser elaborado um relatório inicial, que conterá uma avaliação dos potenciais riscos 

identificados, que serão considerados para a correta determinação de quais os instrumentos 

necessários a garantir a segurança informacional (DALLARI; MARTINS, 2021, p. 134). 

Posteriormente, deverá ser executada a capacitação de todos os profissionais envolvidos no 
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tratamento de dados. Além disso, a política de privacidade deverá ser revisitada, sendo objeto 

de monitoramento, reavaliações, atualizações, pois não é algo perfeito e acabado, mas sim que 

deve evoluir de acordo as constantes demandas empresariais e tecnológicas. 

Além de possibilitar o tratamento de dados mais assertivo, evitando perdas de 

informações, acessos indevidos, e também uma clara visualização da circulação de dados em 

uma organização, um programa de compliance efetivo poderá evitar ou abrandar a aplicação 

das robustas multas descritas na LGPD pelo tratamento irregular de dados pessoais e dados 

pessoais sensíveis, pois a “adoção de medidas adequadas, será inclusive, um dos critérios 

orientadores para a autoridade nacional de proteção de dados na avaliação da gravidade dos 

incidentes de segurança” (KUNG; AUN, 2021,p.113). As medidas apropriadas segundo a 

LGPD incluem “medidas que garantam maior segurança nas operações de tratamento de dados, 

incluindo métodos de anonimização, pseudonimizaçao, técnicas adequadas de eliminação e 

conservação dos dados em arquivo” (KUNG; AUN, 2021, p.113) e a correta colheita do 

consentimento do titular de dados.  

4.1 Anonimização, pseudonimização e consentimento 

A anonimização, segundo o art. 5º, IX da LGPD (BRASIL, 2018) consiste na “utilização 

de meios técnicos razoáveis e indispensáveis no momento do tratamento, por meio dos quais 

um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta, a um indivíduo”, quando esse 

processo não pode ser revertido com a utilização de esforços razoáveis, o dado anonimizado 

não é considerado mais um dado pessoal, saindo da esfera de proteção da LGPD (KUNG; AUN, 

2021, p.107).  

Ainda, a pseudonimização diz respeito “a um processo que também protege e oculta 

dados pessoais, mas pode ser reversível por meio de informações detidas pelo controlador, por 

vezes chamada de chave de acesso” (KUNG; AUN, 2021, p. 107). Por ser um processo 

reversível, dados pseudonimizados ainda são resguardados pela LGPD.  

Ademais, como preceitua a LGPD em seu art. 5º, XII “consentimento: manifestação livre, 

informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 

para uma finalidade determinada” (BRASIL, 2018). Ainda, o consentimento do titular 

autorizando o tratamento de dados não implica a transferência da titularidade dos dados para os 

agentes de tratamento, que passam a ter restrições para essas operações (GUEDES, 2019, p. 

125). 
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A anonimização e a pseudonimização possibilitam uma maior segurança aos dados 

pessoais e aos dados pessoais sensíveis ao camuflar uma associação direta do dado com um 

indivíduo concreto, e o consentimento livre é uma das bases legais autorizadoras do tratamento 

de dados, no entanto:  

Ele apenas é considerado como efetivamente livre e inequívoco caso o titular, no momento de sua 
aceitação, esteja concreta e totalmente informado sobre todos os possíveis usos dos seus dados, as 
suas finalidades, tempo de armazenamento, possibilidade de compartilhamento e demais 
informações completas e necessárias para que a manifestação do seu consentimento possa de fato 
ser considerada livre e inequívoca (COSTA, 2021, p. 95).  

Esses três pontos: a necessidade da anonimização, da pseudonomização e como será feita 

a comprovação do consentimento na colheita de dados, são medidas de segurança incidentes 

sobre os dados pessoais e sensíveis que serão decididas pelo controlador e executadas pelo 

operador dos dados pessoais e sensíveis. Essas figuras são centrais na proteção de dados 

pessoais e sensíveis, ditando como serão os processos, o trâmite dos dados na organização, e 

pontuando quem serão as pessoas dentro dela que terão acesso os dados de saúde, pois somente 

quem está relacionado ao cuidado do cidadão deverá ter acesso às informações de saúde de seu 

paciente (PRICOLA; PIZZO, 2021, p. 147).  

A necessidade de proteção de dados na LGPD “não se restringe ao meio virtual, mas a 

todos os meios pelos quais os dados podem ser coletados e utilizados. Entretanto, também não 

há dúvida de que é no meio virtual que se concentram as maiores preocupações e os maiores 

desafios da proteção de dados” (FRAZÃO, 2019, p.12). Assim é fundamental que as 

organizações invistam cada vez em segurança da informação, como a exemplo:  

Detecção de vulnerabilidades de hardware e software e outros controles de rede; efetuar backups 
periódicos e realizar controles de acesso, tanto físico quanto lógico (controles de acesso com travas 
especiais, firewall, antimalware e intrusion prevention system atualizados, dupla criptografia de 
disco aplicada para notebooks, tablets e smartphones. Pode contar ainda com monitoramento externo 
a partir de centros de segurança (Security Operation Center-SOC) para detecção de vulnerabilidades, 
e security penetration test, ou pentest, para simular ataques cibernéticos e um adequado plano de 
recuperação contra desastres (PALHARES, 2021, p. 320).  

Mais ainda do que investir em segurança da informação, é imprescindível que a 

importância do sigilo das informações seja reforçada aos profissionais envolvidos no tratamento 

da saúde.  

Todas essas medidas de segurança ficarão em boa parte à cargo das figuras do 

controlador, operador e encarregado, que sob a vigilância da ANPD deverão prestar contas e se 

responsabilizar em caso de incidentes, demonstrando de forma efetiva quais as medidas efetivas 

foram tomadas no sentido de comprovar a observância das normas de proteção de dados 

pessoais.  



               

 

45 
 

5. A lei geral de proteção de dados e o compliance na saúde 

Em 2018 um aplicativo E-Health disponibilizado pelo Ministério da Saúde, teria exposto 

por meses, dados pessoais de milhares de brasileiros usuários do Sistema Único de Saúde, que 

tiveram informações como Cartão Nacional do SUS, dados do titular como informações 

médicas, histórico de medicamentos e agendamentos acessados indevidamente (ROSA; 

SILVA; BÔAS; AVOGLIA, 2021, p.281). Esse exemplo de incidente de segurança, como é 

denominado pela LGPD em seu art. 46, pode ser definido como a violação das medidas de 

segurança adotadas pelos agentes de tratamento, que resultam em acessos não autorizados, 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma 

de tratamento inadequado (SOUZA, 2019, p. 251).  

Assim, além do evidente dano verificado no exemplo anterior, se verifica que o custo 

envolvido em um vazamento de dados de saúde são maciços, uma vez que se acumulam por 

conta do pagamento de atividades voltadas ao gerenciamento da crise, contratação de pessoal 

especializado, interrupção de negócios, perdas de clientes, pagamento de indenizações, multas 

regulatórias, perdas na imagem da entidade, entre outros. Ainda, inequívoco os danos aos 

titulares dos dados vazados, pois: 

No que concerne à falta de segurança no tratamento de dados, a máxima adotada é aquela de acordo 
com a qual é ‘melhor prevenir do que remediar’, pois não há como recuperar informações acessadas 
por terceiros não autorizados. Tal questão explica-se pelo fato de que dados, entre os quais dados 
pessoais, sejam estes sensíveis ou não, são bens intangíveis e, portanto, inapropriáveis e 
inapreensíveis de reprodução com facilidade ad infinitum, sendo inúteis, portanto, as ações de busca 
e apreensão para fins de reparação dos dados in natura (TOMASEVICIUS FILHO, 2021, p. 212) 

Esses incidentes muitas vezes ocorrem, porque as medidas de segurança adotadas pelas 

organizações não acompanham a velocidade em que novas fraudes e brechas nos sistemas são 

descobertos, e também, pela própria falha nas entidades de aplicar medidas eficazes de proteção 

e acompanhá-las devidamente.  

Em pesquisa realizada no ano de 2019 pelo Serasa Experian, revelou que apenas 8,7% 

das organizações ligadas à saúde estão em conformidade com a LGPD (PECK, 2019). Se soma, 

pesquisa realizada pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação, com dados históricos colhidos entre 2014 a 2019, que demonstram ser de somente 

27% as instituições ligadas à saúde que detém uma política de segurança da informação (TIC 

SAÚDE, 2017). Esses dados revelam o tamanho do desafio de se proteger dados pessoais e 

dados pessoais sensíveis com foco em dados da saúde no cenário brasileiro.  
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Apesar do grande obstáculo envolvido em estar as organizações ligadas à saúde em 

conformidade com a LGPD, é inegável a sua imprescindibilidade. Pois de um lado, se encontra 

os “inúmeros benefícios do fácil acesso a dados médicos de pacientes por meio de prontuários 

eletrônicos e bases de dados estruturadas e, de outro, os riscos inerentes ao tratamento de dados 

sensíveis” (COSTA, 2021, p. 89). Além disso, com a informatização da saúde se busca a 

otimização de processos, recursos e a redução de prejuízos, bem como o aumento da qualidade 

do serviço prestado e da experiência do paciente com determinado produto ou serviço 

(ROTHBARTH, 2021, p. 295).  

Cabe lembrar que: 

As raízes da proteção de dados estão ligadas aos direitos da personalidade contidos na Constituição 
Federal, no Código Civil e perpassam pela Lei do Habeas Data, pelo Código de Defesa do 
Consumidor, pela Lei de Acesso à Informação, pela Lei do Cadastro Positivo e pelo Marco Civil da 
Internet. Com efeito, o Brasil foi desenvolvendo um sistema de proteção de dados, que também se 
refletiu na atuação dos tribunais superiores e órgãos da Administração Pública (OLIVEIRA; 
LOPES, 2019, p. 29).  

Porém, a LGPD teve a importante missão de ser o instrumento normativo que compilou 

importantes obrigações de privacidade e sigilo, previstas nessas legislações e também em 

resoluções do CFM que disciplinam sobre o Prontuário Médico e Sigilo Médico. 

 Todavia, a LGPD inovou trazendo novas responsabilidades, direitos e deveres, que 

devem ser cumpridos quando da implementação de um programa de compliance que tenha por 

escopo a proteção de dados (DALLARI; MARTINS, 2021, p.137), o que resta claro é que o 

objetivo da LGPD “é o de conferir uma ampla proteção ao cidadão e às situações existenciais 

mais importantes que são afetadas pelo tratamento de dados” (FRAZÃO, 2019, p. 48). Ainda, 

impôs novas e gravosas sanções advindas do irregular tratamento de dados pessoais e sensíveis, 

bem como novas hipóteses autorizadoras de seu tratamento.  

Ainda, a LGPD possibilitou que: 

O mercado tratava os dados coletados como ativo próprio, que poderia ser livremente utilizado e 
comercializado por quem dele se apropriasse. Agora a perspectiva é inversa: os dados coletados 
continuam a pertencer às pessoas que se referem, de modo que o coletor dos dados deve prestar 
contas do uso que deles é feito. As prerrogativas, os direitos e princípios contidos na LGPD se 
reconduzem a essa ideia básica: dever de prestar contas, já que o agente de tratamento de dados lida 
com bens alheios e de extrema relevância. Esse dever fundamentalmente é gratuito e envolve 
também a obrigação de retificar informações para que os dados reflitam a realidade e não obstem o 
exercício de direitos fundamentais da pessoa natural (FRAZÃO; OLIVA; ABILIO, 2019, p. 374).  

Além do mais FRAZÃO recorda que:  

É possível apontar três fatores para robustecer o papel dos mecanismos de compliance no âmbito da 
proteção de dados pessoais. Em primeiro lugar, o amplo escopo de incidência da LGPD 
(decorrência, como visto, do conceito de dado pessoal, de tratamento e de banco de dados) torna 
necessária a adaptação não apenas de atividades centralizadas de coleta de dados, mas também de 
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qualquer operação que perpasse, ainda que indiretamente, a utilização de informações relacionadas 
a pessoas naturais. À luz do conceito de dado pessoal, até mesmo as mais simples atividades terão 
que se adequar à lei, vez que demandam, em alguma medida, o armazenamento de informações 
tuteladas pela lei – basta cogitar das informações atinentes aos empregados ou, ainda, das listas de 
clientes. Mesmo operações laterais- como a que ocorre nos condomínios edilícios ao coletarem e 
armazenarem dados de condôminos, visitantes, funcionários-também se sujeitam à LGPD (2019, p. 
374).  

Isto posto, a LGPD pode ser utilizada como novo instrumento a ser aplicado nos 

programas de compliance no setor de saúde, pois através do cuidado em se proteger os dados 

pessoais e dados pessoais sensíveis, toda uma cadeia de mapeamento de dados, de processos, 

de ferramentas de segurança, de interações entre os diversos atores presentes no setor de saúde 

é discutido e revisitado, no intuito de se preservar a integridade do paciente que se encontra sob 

seus cuidados e que é o verdadeiro detentor da titularidade de suas informações. É um grande 

desafio que a LGPD impôs as organizações ligadas à saúde estar em compliance com suas 

normas, mas um obstáculo que se vencido colocará a entidade em um lugar muito confortável 

em relação às suas obrigações e certeza da qualidade do serviço de saúde prestado à comunidade 

brasileira.  

6. Conclusão 

Em um mundo cada vez mais conectado, ter informação rapidamente e com facilidade é 

imperioso para uma prestação de serviço mais assertiva, e no contexto da saúde, essa presteza 

ganha ainda mais importância, ao dispor o profissional de saúde de dados completos sobre o 

paciente aos seus cuidados, para garantir um atendimento adequado e contínuo. Porém, mesmo 

com esses benefícios, o tratamento dos dados pessoais trazem também ônus para as 

organizações de saúde, o qual podem se destacar o acesso de indevido dos dados pessoais e 

sensíveis, perda ou adulteração dos mesmos e ainda, o vazamento de milhões de dados em 

ataques de hackers.  

Nesse contexto, surgiu a necessidade de se ter uma legislação mais efetiva que 

possibilitasse de fato uma proteção maior aos dados pessoais e sensíveis, emergindo a Lei Geral 

de Proteção de Dados de 2018 dessa demanda. No qual dispôs sobre o tratamento devido que 

deve ser destinado aos dados pessoais e sensíveis, regulamentando bases legais, atribuindo 

responsabilidades e sanções. Porém, para que a norma seja dotada de efetividade, 

imprescindível se faz com que as organizações de saúde, que tem responsabilidade elevada por 

tratar de dados sensíveis em larga escala, terem em sua estrutura um programa de compliance 

que dê concretude as disposições da lei.  
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No entanto, se indaga se a Lei Geral de Proteção de Dados atuaria como um novo 

instrumento de compliance nas organizações? A resposta após ampla análise desenvolvida no 

presente trabalho é positiva, pois que apesar de muitas organizações já terem um programa de 

compliance, a LGPD fez com que houvesse a necessidade de uma nova sistemática nesses 

programas já em execução, e para as que ainda não o tinham, a inevitabilidade de criá-los. Pois 

apesar de a legislação brasileira já dispor na Carta Magna, no Código Civil sobre privacidade, 

intimidade e as próprias resoluções do Conselho Federal de Medicina regrarem sobre o segredo 

médico, fato é que a LGDP possibilitou uma estruturação de todas essas disposições. Além de 

inovar, atribuindo novas responsabilidades, novas bases legais de tratamento de dados e 

colocando o titular dos dados pessoais como verdadeiro titular de seus dados, no intuito de 

proteger direitos fundamentais tão valiosos. Conclui-se, também, que a LGPD pela sua alta 

aplicabilidade dada pelo conceito de dado pessoal tornou necessária a adaptação as suas normas 

não apenas de atividades centralizadas de coleta de dados, mas também a toda operação que 

transite em algum tempo sobre dados pessoais.  
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A MULTIPARENTALIDADE SOCIOAFETIVA COMO 
UM REFLEXO DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA DO 
SÉCULO XXI 

SOCIO-AFFECTIVE MULTIPARENTALITY AS A 
REFLECTION OF THE 21ST CENTURY CONTEMPORARY 
FAMILY 

Lorene Celem da Mata1  
 

Resumo: O estudo possui como tema central o estudo da multiparentalidade e como o instituto se apresenta como 
um reflexo da sociedade familiar contemporânea, o conceito surgiu pelo julgamento do Recurso Extraordinário 
898.060/SC o qual decidira pela inexistência de distinção dos modos de filiação. A indagação que se pretende 
responder é: a multiparentalidade reflete a família contemporânea? Analisar-se à evolução do direito de família e 
o julgado RE nº 898.060/SC. Para desenvolver tal objetivo a metodologia empregada contou com método de 
procedimento lógico-dedutivo. A pesquisa realiza apontamentos que demonstram que a multiparentalidade surgiu 
de um processo de reconstituição da entidade familiar.  
 
Palavras-Chave: Família. Sociafetividade. Multiparentalidade. Filiação. 
 
Abstract: The study has as its centrais theme the study of multiparenting and as the institute presents itself as a 
reflection of contemporary family society, the concept arose through the judgment of Extraordinary Appeal 
898.060/SC which decided for the inexistence of distinction in the ways of affiliation. The question that we intend 
to answer is: does multiparenthood reflect the contemporary family? Analyze the evolution of family law and 
judgment RE nº 898.060/SC. In order to develop this objective, the methodology used had a logical-deductive 
method. The research makes notes that demonstrate that multiparenthood arose from a process of reconstitution of 
the family entity. 
 
Keywords:  Family. Social-effectiveness. Multiparenthood. Affiliation. 
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Referências Bibliográficas. 

 

1. Introdução e desenvolvimento  

A evolução dos direitos de família é objeto de grandes debates judiciais, acadêmicos e 

por vezes legislativos, sendo um tema tão pertinente, eis que abrange a sociedade de maneira 

geral, acaba gerando grandes embates e dividindo posicionamentos na esfera jurídica. 
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A norma busca acompanhar as evoluções históricos, refletindo os costumes e fatos 

existentes em nossa sociedade, e, diante da lacuna, se mostra necessário que o judiciário atue 

com vistas a proporcionar dirimir as dúvidas e controvérsias que se destinam aos tribunais. 

Neste sentido, exerce a função de dar aplicabilidade à norma jurídica e diante da sua 

ausência, de forma atípica, legislar e oportunizar um amparo jurídico aos seus jurisdicionados.  

O ramo do direito de família passa por constante evolução e involuções, além disto, por 

ser um campo em que se faz presente o afeto e a materialização dos bens, se apresenta como 

palco de manifestos debates, como o que fora estudado neste trabalho. 

A migração da materialização do direito de família para a afetividade, corroborada com 

o reconhecimento das diversas forma das entidades familiares, não amparadas pelo 

ordenamento jurídico anteriormente a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

possibilitou novas formas de constituição de vínculo, razão pela qual se mostra adequado o 

aprofundamento do estudo para o fim de compreender como tais relações vêm sendo tratadas 

no ordenamento jurídico. 

Assim, o presente estudo abordará a temática da filiação socioafetiva e o instituto da 

multiparentalidade, dispondo sobre o seu surgimento e sobre como isso se apresenta como um 

reflexo da sociedade contemporânea.  

2. Evolução histórica da família 

A família é uma das primeiras sociedades entre os indivíduos que historicamente se têm 

ciência e demonstra a forma como se organizaram os agrupamentos humanos, adotando o 

caráter biológico para procriação e preservação do fenômeno social. Durante toda a evolução 

da humanidade o conceito de família passou por diversas variações em seus graus e quantidades 

de indivíduos. 

Inicialmente, pelo desempenho do trabalho preponderantemente rural a família era 

composta por um número maior de indivíduos e consequentemente abrangendo um número 

maior de vínculos. Após a migração dos núcleos para a área urbana o conceito de família fora 

migrando para número menores, atingindo os ascendentes, descendentes e o colaterais até o 4º 

grau, como bem apontado pela legislação pátria. 

Ainda que tenha havido tantas variações, temos que o núcleo se apresenta semelhante aos 

que atualmente vivemos, sendo que os seres humanos se reuniram inicialmente em razão do 

interesse individual de sobrevivência de cada um e não pelo afeto, diferentemente do que ocorre 

atualmente. 
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Por isso, se mostra adequado realizarmos um apanhado geral para basear o nosso estudo 

e atingir os objetivos do presente artigo. 

2.1. Código civil de 1916: matrimonializada e patriarcal. 

A conceituação de família ao longo da história da sociedade nunca fora absoluta, 

justamente por ser um fenômeno de evoluções e involuções constantes, dificultando assim a 

formação de um conceito amplo que abrangesse todos os núcleos. 

Neste sentido, a antropologia tenta conceituar a família de maneira social dispondo que 

se reveste naqueles sujeitos que estabelecem vínculos dentro de uma entidade.  

Inicialmente o modelo familiar era composto em essência pelo patriarcado, sendo 

avistado de maneira nítida a supremacia do homem em detrimento das mulheres na relação, 

sendo tal modelo consolidado no século XIX. A autoridade era marital e paterna e o vínculo 

estabelecido em ocasião do casamento se permeava até o óbito de um dos cônjuges. 

As relações surgidas fora da relação matrimonial eram marginalizadas pela sociedade e 

não eram analisadas em conformidade com os preceitos familiares, sendo que no caso de litígio 

eram analisadas pelo Direito das Obrigações, afastando-se o caráter familiar e dispondo que 

seriam apenas sociedade de fato. 

O código civil de 1916 elucidava a questão ao dispor sobre termos que em referenciava o 

marido como: “chefe da sociedade conjugal”, “representante da família”, “a mulher se atribui 

a função de auxiliar do marido” entre outras disposições da época.  

Neste sentido, temos que os homens concentravam um tríplice poder que ocasionava a 

desigualdade, sendo superiores a mulheres, aos filhos e os heterossexuais superiores aos 

homossexuais, detendo direitos que estes últimos não tinham.  

A evolução da sociedade possibilitou que novas institutos legais fossem criados para o 

fim de minimizar a inferioridade das mulheres no âmbito familiar, como ocorreu com o Estatuto 

da Mulher Casada em 1962 (Lei nº 4.121/62), tal dispositivo alterou o art. 233 do Código Civil 

e dispôs que o exercício da sociedade conjugal se opera pelo chefe de família com a colaboração 

da mulher. 

Neste sentido, mister explicitar que até a presente data a mulher era tida como um objeto 

na sociedade conjugal, sendo que com a referida lei se tornou relativamente incapaz perante a 

sociedade. Ainda que se manifeste como um avanço expressivo à época, a igualdade vigente na 

atualidade se operou somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 
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Temos ainda que pelo Código Civil de 1916 o núcleo familiar só era alcançado pelo 

casamento entre homem e mulher, conforme o art. 229, sendo que qualquer outro instituto que 

não se adequasse a referida forma era observado como ilegítimo e, portanto, não recebia 

proteção moral e legal pelo ordenamento jurídico. 

Em consonância, os filhos surgidos fora da relação matrimonial eram considerados 

ilegítimos e padeciam de tutela jurisdicional, sendo que o reconhecimento da paternidade não 

era assegurado pela lei. 

Neste sentido, o poder era concentrado nas mãos do homem heterossexual que controlava 

toda a sociedade e sua família era tida como verdadeiro subordinados, sendo a esposa e os filhos 

controlados por suas vontades, eis que não detinham sequer capacidade absoluta para reger seus 

atos. 

Ainda, havia aqueles que sequer eram reconhecidos como entidade familiar por não 

atender o disposto legal que determinava que a família se formava com o casamento e se 

consolidavam à margem da sociedade, não alcançando os direitos matrimoniais e patrimoniais 

em decorrência do vínculo afetivo e sucessório. 

Vistosamente o conceito de família era limitado, restrito e não corroborava com a 

evolução histórica, gerando um desequilíbrio entre direitos e deveres entre as pessoas e 

atendendo somente aos interesses do patriarcado. 

A evolução para alcançar os direitos e deveres só se consolidou com a Constituição 

Federal de 1988 e o Código Civil de 2002, conforme será abordado abaixo. 

2.2. Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002. 

Os avanços tecnológicos, industriais e culturais experimentados pela sociedade refletiram 

em uma expressiva alteração na conceituação de família e no seu reflexo perante a sociedade. 

As pessoas mudaram a forma de se relacionarem, revolucionando-se aos padrões impostos e 

expressando suas vontades, o patriarcado já não se perpetrava em nossa sociedade com a força 

que tinha anteriormente, era necessário um novo dispositivo legal norteador. 

A Constituição Federal de 1988 representou uma ruptura em diversos paradigmas já 

superados pela sociedade à época, os princípios norteadores da carta maior se redigem sobre a 

dignidade e a realizada da pessoa humana, dispondo que os seres humanos não se apresentam 

em grau hierárquico superior ao outro, sendo homens e mulheres igual perante a lei, conforme 

disposição do art. 5º, inciso I da CF/88. 
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Afasta-se a ideia de objetificação dos seres humanos pertencentes à uma família, que até 

o referido momento recaia sobre a esposa e os filhos menores e filhas mulheres.  

Dentro da esfera do direito de família observou-se notáveis e significativas mudanças, 

principalmente no campo das relações e filiações, a CF/88 trouxe a previsão da família informal, 

sendo aquela que não fora constituída dentro do mundo jurídico pelo casamento, mas se 

apresenta em sua forma fática, como a união estável e a família monoparental. 

Neste sentido dispõe MADALENO (2021, p. 37) sobre as alterações trazidas pela CF/88 

no âmbito familiar: 

“A família matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, heteroparental, biológica, institucional vista 
como unidade de produção e de reprodução cedeu lugar para uma 
família pluralizada, democrática, igualitária, hetero ou homoparental, biológica ou 
socioafetiva, construída com base na afetividade e de caráter instrumental. 

 

A ruptura empregada pela CF/88 foi no sentido de regular situações fáticas já presentes e 

marcantes em nossa sociedade, buscando atingir juridicamente todos os relacionamentos que 

se concretizavam na informalidade, ou ainda, no caso da família monoparental, aquelas 

compostas por mães ou pais solteiros, pelas variadas situações que ocasionam o fenômeno. 

Ademais, em igual sentido caminhou-se o tratamento da filiação da CF/88 que dispôs no 

art. 227, § 6º que todos os filhos terão os mesmos direitos, não sendo possível atos 

discriminatórios em razão de sua origem. O sistema protecionista da CF/88 trouxe previsão 

legal para amparar aqueles filhos que eram marginalizados e não detinham os mesmos direitos 

do que os que decorriam de uma relação matrimonial. 

A alterações havidas na carta magna foram fator de extrema importância para expressar 

que a norma basilar se rege na dignidade da pessoa humana e entende as relações familiares 

como um laço de afetividade, afastando-se o caráter patrimonializado e matrimonializado das 

relações dispostas pelo Código Civil de 1916. 

Segundo a CF/88 a entidade familiar contemporânea se pauta na igualdade entre os 

sujeitos que compõe o referido núcleo, devendo atender ao princípio da dignidade da pessoa 

humana e sendo composta pelo protecionismo, independente se advém do casamento, união 

estável, monoparentalidade ou da adoção. 

Assim, a CF trouxe três grandes revoluções dentro do direito de família: 

a. Igualdade entre homens e mulheres; 
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b. A família plural em razão das diversas formas de constituição: casamento, união 

estável e monoparentalidade. 

c. Igualdade da filiação. 

Com a promulgação da CF/88 e outras leis esparsas, notou-se o esvaziamento do Código 

Civil de 1916 ao que tange o direito de família, eis que os princípios constitucionais que servem 

de base para os demais ordenamentos, acaba conflitando com as regras discriminatórias do 

referido codex, principalmente ao que tange a igualdade conjugal e a filiação. 

Assim, em 2002 entra em vigor o novo Código Civil que igualmente trouxe preceitos 

inovadores para o campo do direito de família, se adequando as inovações e novamente 

ressaltando a afetividade como o elo na entidade familiar. Busca-se atender os anseios do 

desenvolvimento da pessoa como individuo, estando as realizações ligadas ao afeto e não 

somente ao patrimônio. 

Ao campo da filiação o referido diploma legal trouxe a previsão de igualdade entre os 

filhos, independente do relacionamento que originou os referidos, conforme disposição do art. 

1.596, CC, ainda, elucidando o caráter afetivo adotado pelo ordenamento, temos que o art. 

1.593, CC dispõe sobre a possibilidade de o parentesco ser consanguíneo ou de outra origem. 

Neste sentido, ambos os diplomas inovam ao preceituar que independe da forma em que 

forem concebidos, o tratamento dos filhos deverá ocorrerar com isonomia e igualitária, 

afastando-se qualquer forma de discriminação. 

Os novos preceitos são considerados um manifesto avanço na legislação, eis que mudam 

os paradigmas impostos que perduraram por anos no sentido de afastar aquelas relações que 

não decorriam do matrimônio, possibilitando que todas as pessoas sejam tratadas igualmente, 

atendendo assim ao princípio da dignidade da pessoa humana.  

Verifica-se que os preceitos norteadores da entidade familiares caminharam no sentido 

de reconhecer o afeto como um elo formador das relações, afastando-se o entendimento de que 

decorreria exclusivamente do vínculo biológico.  

2.3 A filiação socioafetiva. 

Superada a breve construção histórica do direito de família no ordenamento jurídico 

brasileiro, se faz necessário o estudo sobre a filiação socioafetiva delineando aspectos gerais 

para melhor compreensão sobre o tratamento das relações surgidas com base no afeto. 
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A socioafetividade surge com o entendimento de que o elemento material da relação da 

filiação não é apenas o consanguíneo, mas poderá se concretizar decorrente do afeto existente 

entre as pessoas, direcionando-se para uma filiação de cunho social. 

Por essa teoria, temos que a família socioafetiva se constrói na imagem e semelhança da 

família consanguínea, mas que se baseia no afeto, amor, carinho, solidariedade, reciprocidade, 

ternura e todos os elementos típicos de uma relação familiar. 

Neste sentido, a filiação socioafetiva é um reflexo de uma sociedade que não entende ser 

suficiente a base biológica como fator preponderante para as relações familiares, buscando um 

significado mais profundo que se reveste no amor, dedicação aos filhos, zelo, formando 

verdadeiros laços afetivos, que muitas vezes não se encontram sequer presentes na relação 

biológica, de tal modo, a filiação se reveste no amor e não na mera procriação. 

Cumpre-nos trazer os dizeres de BOEIRA (1999, p. 54): “A própria modificação na 

concepção jurídica de família conduz, necessariamente, a uma alteração na ordem jurídica da 

filiação, em que a paternidade socioafetiva deverá ocupar posição de destaque, sobretudo para 

solução de conflitos de paternidade.” 

A evolução das famílias permite que o núcleo se reinvente, não havendo mais a 

estatização que recaia sob a ausência de elementos hábeis para promover o divórcio, pois as 

famílias acabam se desmembrando e reconstruindo, inclusive em pequeno lapso temporal, 

demonstrando, formando assim a pluralidade de seus laços. 

Tal pluralidade e outras questões acabam possibilitando que as pessoas acabem criando 

laços afetuoso e típicos de família, como se espera daqueles decorrente entre pais e filhos, em 

um sentido amplo. 

Em que pese a socioafetividade encontradiça nos parâmetros legais, temos que o processo 

de desbiologização da paternidade se apresenta no panorama geral da adoção, em que a figura 

da paternidade se reveste em um fato cultural, afastando-se puramente do vínculo biológico. 

Assim, a parentalidade socioafetiva se apresenta com a constatação de algumas 

características e elementos, conforme definido por LUZ (2004, p. 250): “[...] utilização pelo 

suposto filho do nome do presumido pai (nomen), tratamento de filho pelo presumido pai 

(tratactus) e reputação ou notoriedade da filiação perante a sociedade (fama).” 

As características ainda são passíveis de divergência em nossa doutrina, sendo que o 

melhor conceito adotado atualmente é sobre o estado de posse de pais e filhos e como tal relação 

se externa para o mundo. 
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Ainda que a presente ordem jurídica não disponha expressamente sobre a filiação 

socioafetiva, a jurisprudência já se cumprindo a responder os questionamentos impostos pelos 

litígios, vem reiteradamente dispondo sobre a posse do estado de filho, conceituando que se 

apresenta como característica essencial para aferição da filiação socioafetiva em razão do 

vínculo criado de forma espontânea. 

De outro modo, o próprio Código Civil dispõe em alguns artigos que indicam sobre a 

base afetuosa na legislação, tal como o art. 1.593 do Código Civil trouxe a previsão de que o 

parentesco poderá se originar do vínculo consanguíneo e de outras origens.  

A socioafetividade é extremamente marcada pelo fenômeno típico em nossa sociedade 

denominado como “adoção à brasileira” ou “filho de criação” que se trata daquelas adoções não 

formalmente praticadas, mas existente no mundo fático. Nestas relações, muito embora o 

elemento consanguíneo não esteja presente, notadamente, temos que a afetividade baseia a 

relação entre os pais e filhos, não havendo quaisquer outras distinções que possa separar de 

outras famílias para efeitos jurídicos. 

A origem da filiação socioafetiva não se concretiza com o nascimento, mas com os atos 

reiterados e volitivos que se baseiam no afeto, neste sentido, temos que um sujeito toma a posse 

do estado de filho em detrimento daquele que possui a convicção da condição de filho, se 

exteriorizando para a sociedade como tal. 

A filiação socioafetiva assume um caráter social ao possibilitar uma solução para o 

fenômeno tipicamente encontradiço no Brasil denominado como “adoção à brasileira”, eis que 

frequentemente nos deparávamos com situação típica do crime previsto no art. 299 do Código 

Penal em que as figuras paternas de fato efetivavam registro afirmando possuir a filiação 

biológica, o que não se apresentava como a verdade. 

De igual modo, ainda que a socioafetividade se apresente em maior quantidade na relação 

oriunda dos relacionamentos da genitora biológica com homens, a maternidade socioafetiva é 

igualmente avistada nas situações fáticas, como o julgamento proferido pelo Superior Tribunal 

de Justiça no REsp. nº. 1.000.356/SP, demanda em que se discutia a possibilidade de afastar 

registro cartorário feito em nome de uma mãe não biológica, que criou a filha como se sua fosse, 

assim o resultado foi conclusivo no sentido de não haver possibilidade de desfazer uma relação 

que foi pautada no amor, afeto e da verdade social que fora construída. 

A socioafetividade busca atender os anseios de uma sociedade que não se conformou com 

a resposta biológica para a formação de seus núcleos familiares, buscando a construção do seu 
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grupo com ênfase na dignidade da pessoa humana e a satisfação nas suas relações com o 

cuidado, a reciprocidade, amor e carinho. 

De tal forma, ainda que não se tenha expressamente as disposições legais sobre o 

reconhecimento da filiação socioafetiva, adotou-se se por base o art. 1.593, CC, art. 20 do ECA 

e art. 227 da CF que dispõe sobre a possibilidade de o vínculo de filiação surgir de vínculos não 

biológicos, sendo que a jurisprudência adota o critério afetivo como tal base e possibilita o 

reconhecimento da filiação com base no afeto. 

2.4 A multiparentalidade e o RE nº 898.060/SC 

Após a conceituação dos preceitos pertinentes a socioafetividade, se mostra necessário 

avançar no estudo e desdobrar os esforços sobre o conceito de multiparentalidade e seus 

reflexos jurídicos. A multiparentalidade se apresenta na condição de um sujeito possuir três ou 

mais vínculos de filiação, podendo ser a dupla maternidade/paternidade ou até mesmo conter 

um número maior, ocasião em que todos os efeitos jurídicos da filiação recaem sobre os 

vínculos formados. 

Insta considerar que a dupla paternidade ou maternidade se originou nos casos em que 

houvera adoção conjunta por casais homoafetivos, possibilitando que o registro de nascimento 

conste com o nome dos referidos no campo designado, ausentando-se de seguir o clássico 

registro em que se denominava somente um pai e uma mãe. 

O conceito de multiparentalidade surge do julgamento de um caso emblemático pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 898.060/SC o qual fixou a tese sobre 

o Tema de Repercussão Geral nº 662. 

Em termos gerais, o recurso citado debatia sobre a superioridade do vínculo biológico em 

detrimento do afetivo, a Autora propôs ação de investigação de paternidade cumulada com 

pedido de alimentos, no caso, a referida alegava ser filha biológica do Réu, mas que na ocasião 

de seu nascimento fora registrada em nome do cônjuge de sua mãe. Posteriormente a referida 

descobriu que o Réu se tratava do pai biológico, ocasião em que fora estabelecido o contato, 

lhe prestando auxílio financeiro inicialmente. 

Foram realizados três exames de DNA na esfera inicial, comprovando-se a paternidade 

biológica, por sua vez, o genitor afetivo não se opôs ao pedido inicial quando fora intimado a 

se manifestar, em primeiro grau o processo fora julgado procedente e determinou a retificação 

do assento de nascimento com a exclusão dos dados do pai registral e inclusão dos dados do 

réu como se único pai fosse da Autora. 
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Em sede de recurso ao Tribunal a câmara reformou, informando que a relação 

socioafetiva com seu pai registral impediria o reconhecimento de sua filiação biológica, 

afastando a declaração de paternidade, fixação de alimentos e retificação do registro, mantendo 

somente o reconhecimento da origem biológica, restringindo a declaração do parentesco e seus 

efeitos jurídicos. 

Cumpre-se mencionar que neste julgado houve um voto divergente do Desembargador 

Eládio Rocha que afirmou que a existência do vínculo afetivo não afasta a possibilidade do 

reconhecimento do vínculo genético, afirmando que tal posicionamento se pautava na atenção 

à dignidade da pessoa humana, à igualdade entre os filhos e pluralidade dos núcleos familiares, 

tal posicionamento resultou nos embargos infringentes opostos pela Autora. 

No julgamento dos referidos embargos há uma reviravolta no caso, sendo que o Grupo de 

Câmaras de Direito Civil do TJSC dispõe que o vínculo genético deve repercutir em todas as 

esferas jurídicas, inclusive com todos os efetivos que decorrem da paternidade, sendo que a 

maioria dos desembargadores votaram pela declaração de paternidade.  

Julgou-se procedente ao reconhecimento da paternidade, fixação dos alimentos e 

retificação do registro civil no sentido de substituir genitor registral, novamente apresentou-se 

divergência nos posicionamentos dos desembargadores, sendo que uma das correntes 

encabeçada por Joel Figueira Jr. e Saul Stein era no sentido da pluralidade paterna no registro 

e outra expressada por Victor Ferreira de que a decisão competisse à Autora. 

Por outro prisma, os desembargadores Monteiro Rocha e Odson Cardoso Filho votaram 

pelo desprovimento dos embargos infringentes e pelo afastamento da declaração de paternidade 

biológica e os efeitos decorrentes de tal.  

Com todo o imbróglio e divergência de posicionamento o processo chega ao STF, sendo 

fixada a tese com repercussão geral para discutir sobre a existência de hierarquia entre a filiação 

socioafetiva e biológica.  

O ministro Luiz Fux foi o relator do caso, em seu voto, trouxe uma fundamentação 

enriquecida no sentido de que a dignidade da pessoa humana deve ser a base do tratamento das 

relações familiares, sendo a entidade um local de busca pela felicidade e pelo desenvolvimento 

dos indivíduos, não devendo existir óbice no pleno desenvolvimento das famílias e 

interferências estatais. 

Outro ponto de igual relevância é a disposição de que as entidades familiares 

expressamente mencionadas no art. 226, § 2º e § 3º e no art. 227, §6º da CF são meramente 
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exemplificativos, não havendo restrições para a composição de famílias que cumpram a função 

de propiciar o bem-estar do cidadão. 

Afirma que a parentalidade não se apresente somente pelo vínculo biológico, mas que 

pode surgir pela presunção nos casos de casamento e outras hipóteses legais, pela descendência 

e pela afetividade. No referido julgamento reforça-se os elementos caracterizadores da 

parentalidade socioafetiva, que se reveste na “posse do estado de filho” pelo nominatio, 

tractatio e reputatio.  

O relator dispõe que as obrigações advindas do art. 226, § 7º da CF repercute nas relações 

oriundas dos laços biológicos ou afetivos, inclusive, concomitantemente, citando a 

multiplicidade parental como um reflexo da sociedade atual, não podendo as entidades serem 

privadas de suas relações em razão da ausência de regulação estatal, proporcionando a ampla 

tutela aos interesses familiares. 

Neste sentido iniciaram-se as divergências nas conclusões dos ministros, o Ministro Luiz 

Fux (2016), realizou a proposta da seguinte tese: “a paternidade socioafetiva, declarada ou não 

em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado 

na origem biológico, salvo nos casos de aferição judicial do abandono afetivo voluntário e 

inescusável dos filhos em relação aos pais”.  

Fux se manifestou pela manutenção do acórdão do TJSC que reconheceu o vínculo e 

determinou a substituição da paternidade no registro da Autora, bem como, os efeitos jurídicos 

decorrentes de tal registro. 

O ministro Dias Toffoli já proferiu entendimento diferente do citado, sugerindo que ao 

sujeito recai o direito fundamento de ter acesso à sua identidade biológica, bem como, de ter o 

direito fundamental a uma família, ainda que afirme não haver hierarquia entre os vínculos, 

considerando prevalência do vínculo biológico e dispondo que para o vínculo socioafetivo se 

externar deveria estar vinculado à adoção, concluiu que o ordenamento jurídico corrobora que 

o indivíduo permaneça em sua família natural, ocasião em que se manifesta no sentido de 

preponderar o vínculo biológico.  

No entanto, dispõe que nos casos em que o vínculo biológico é descoberto posteriormente 

a dupla filiação seria possível manifestando-se pela fixação da seguinte tese: “o reconhecimento 

posterior do parentesco biológico não invalida necessariamente o registro do parentesco 

socioafetivo, admitindo-se nessa situação o duplo registro com todas as consequências jurídicas 

daí decorrentes, inclusive para fins sucessórios.” 
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O ministro Edson Fachin vem na contramão dos entendimentos expressados 

anteriormente manifestando-se pela prevalência do vínculo socioafetivo, cita que o vínculo 

genético não é preponderante para a configuração do parentesco jurídico, eis que há situações 

em que embora os sujeitos estejam ligados geneticamente sequer há o reconhecimento do 

parentesco natural, como nas hipóteses o doador do sêmen usado nas inseminações artificiais 

heteróloga.  

O entendimento acima foi acompanhado pelo ministro Teori Zavascki que se manifestou 

pela predominância do vínculo socioafetivo, pois o referido havia repercutido na esfera jurídica 

e social das partes, o que não ocorrera com o vínculo biológico.  

Após o debate das divergências, restaram vencidos em parte os ministros Edson Fachin e 

Teori Zavascki e totalmente os ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, fixando-se a seguinte 

tese: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o 

reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os 

efeitos jurídicos próprios” (STF, REx nº 898.060, Rel Min. Luiz Fux, Plenário, pub. 

24/08/2017). 

A repercussão geral alcançada pelo caso em debate atingiu outros que aguardavam 

julgamento perante o STF e outros tribunais, reconhecendo-se, portanto, a possibilidade de um 

indivíduo possuir três ou mais vínculos jurídicos de filiação.  

Considerada um manifesto avanço dentro do âmbito familiarista, a decisão foi pioneira, 

a fundamentação que se baseou nos princípios norteadores constitucionais, citando em diversos 

trechos expressões que ressaltam a importância da preservação da dignidade da pessoa humana 

e da pluralidade familiar.  

Conforme amplamente disposto na decisão do julgado estudado, a multiparentalidade se 

propõe a estender os vínculos afetivos do sujeito, surgindo assim em complementação do 

biológico. Por óbvio, existem casos em que a figura socioafetiva acaba por substituir, 

considerando os manifestos casos de abandono dos filhos, morte ou tantas outras circunstâncias 

que as famílias estão passíveis. 

Reconhecer a multiparentalidade é o reconhecimento de que a formação do núcleo 

familiar ultrapassa o vínculo biológico, possibilitando que aquelas relações formadas pelo afeto 

tenham reconhecimento jurídico e possam produzir efeitos em conformidade com a vontade 

das partes. 

2.4 A multiparentalidade como um reflexo da família contemporânea. 
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Transcorrido o estudo sobre a evolução do direito de família, a socioafetividade e a 

multiparentalidade no direito de família, se mostra crível, analisar como a multiparentalidade 

se apresenta como um reflexo da família contemporânea. 

Já se mostra ultrapassado que o direito como norma jurídica e o judiciário se neguem à 

reconhecer o direito autônomo dos seres humanos de constituírem suas entidades familiares, o 

julgamento do RE nº 898.060/SC fora um marco para constituir o direito à pluralidade familiar, 

reforçando assim, a cultura já amplamente existente em nossa sociedade. 

O reconhecimento da multiparentalidade somente reforçou uma cultura já instalada em 

nosso país, em que a entidade familiar se complete entre um pai e uma mãe, dois pais ou duas 

mães, mesclando entre os vínculos biológicos e socioafetivos com o fulcro de possibilitar ao 

sujeito a plenitude de suas relações. 

Neste compasso, além de se cumprir a regularizar uma situação de fato vivida pelos 

sujeitos passíveis da socioafetividade, temos que a multiparentalidade se apresenta como uma 

expressão das famílias contemporâneas que regeneram e se recompõe, buscando a satisfação 

pessoal daquele que compõe o referido núcleo. 

Assim, FABÍOLA (2021, p. 17) dispõe que: “Por família recomposta ou reconstituída 

entenda-se aquela que se forma entre um cônjuge ou companheiros e o(s) filhos (s) do 

relacionamento anterior do outro. Em geral é uma formatação proveniente de viuvez, de 

separação ou de divórcio.” 

A regeneração e composição são a conceituação clássica das famílias contemporâneas, 

eis que as referidas são compostas pelo casal, independente da opção sexual dos referidos, e 

dos filhos que podem ser biológicos ou afetivos, formando assim a família reconstituída. 

A família reconstituída se apresenta em uma realidade que destoa da que encontrávamos 

há algumas décadas, considerando que anteriormente as possibilidades de dissolução do 

matrimônio e da relação afetiva era mínima, principalmente se partisse da figura feminina da 

relação. 

A evolução do direito de família, em especial, da liberdade dos direitos femininos em 

expressar a própria vontade com vistas a exercer sua plena autonomia é fator de extrema 

importância para as inovações ocorridas, se a referida liberdade não fosse disposta para as 

referidas, tantas evoluções não poderiam ser notadas como ocorre, sendo que as famílias 

monoparentais seriam maioria em nossa cultura. 
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Por óbvio, que toda evolução requer cuidados, principalmente quando nos pautamos nas 

relações oriundas de afeto. Durante todo o presente trabalho abordamos sobre as relações que 

se constituem e se assemelham ao elo de filiação, no entanto, não é todo relacionamento que 

gerará o vínculo da multiparentalidade. 

O fato de eventualmente a figura da madrasta e padrasto expressarem carinho, cuidado e 

zelo para os filhos de seus cônjuges e companheiros, não faz surgir a relação de filiação 

socioafetiva de plano, sendo que em alguns momentos se apresentará como concorrente à 

relação dos pais biológicos, mas não igualitária ou ainda se sobrepor. 

Nem todo vínculo por afinidade se transformará em parentesco socioafetivo, mas todo 

parentesco socioafetivo se origina de uma recomposição familiar, antecedendo assim como o 

parentesco por afinidade. 

Por isso, se mostra de suma importância que os magistrados e agentes registrais ao se 

depararem com os pleitos de reconhecimento de filiação pela socioafetividade analisem a 

questão por todos os aspectos jurídicos, culturais, e principalmente afetivos, para aferir se a 

situação se reveste no espelho e semelhança de uma relação de filiação. 

Frisa-se que o papel social da multiparentalidade é promover a extensão do núcleo 

familiar, oportunizando o mesmo valor conferido à realidade consanguínea, não se portando 

como meio capaz de afastar ou reduzir o convívio biológico, refletindo assim, as famílias 

contemporâneas que se regeneram e reconstituem.   

3. Conclusão 

O presente estudo objetivou analisar a evolução do direito de família, realizando os 

apontamentos sobre a legislação do Código Civil de 1916 e as transformações ocorridas quando 

da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Realizou-se a abordagem das principais alterações nos ramos familiares, com ênfase no 

matrimônio e na filiação, sendo verificado que a carta magna realizou a ruptura do fenômeno 

denominado como matrimonialização e o patriarcado. 

Em que pese o primeiro instituto, rompeu-se o entendimento de que as relações afetivas 

se originam somente do matrimônio, sendo reconhecido os núcleos familiares informais, como 

a união estável e a família monoparental, que até 1988 eram marginalizadas pela sociedade e 

pelo ordenamento jurídico. 
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Analisamos a igualdade entre homens e mulheres, bem como, ao tratamento dos filhos 

que fora expressamente prevista no texto constitucional, conceituando que todos os cidadãos 

são sujeitos de direitos e deveres de forma igualitária. 

Ainda, analisamos as inovações do codex civil que se adequou em conformidade com o 

texto constitucional, regulando civilmente as relações matrimoniais, de filiação, com base na 

afetividade e na igualdade entre aqueles que compõe a entidade familiar. 

Para chegar-se ao ponto central do estudo, elucidamos os conceitos de socioafetiva e o 

julgado que reconheceu a multiparentalidade pelo STF, possibilitando que as relações oriundas 

do afeto, cuidado e zelo sejam devidamente amparadas pelo ordenamento jurídico, 

expressando-se assim no registro de nascimento. 

Por fim, concluímos que a multiparentalidade se apresenta como um reflexo do processo 

de reconstituição e regeneração familiar da sociedade brasileira, elucidando que o vínculo 

biológico não basta para compor a entidade familiar e assim propiciar o sentimento de 

completude dos sujeitos, razão pela qual se apresenta de suma importância pois cumpre um 

papel social e afetivo.  
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LOCAÇÃO DE ÁREAS COMUNS EM CONDOMÍNIOS 

EDILÍCIOS 

LEASE OF COMMON AREAS IN BUILDING 
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo ponderar sobre as possibilidades e limitações existentes acerca da 
locação das áreas comuns nos condomínios edilícios, trazendo uma análise sob o prisma da doutrina, jurisprudência 
e legislação vigente. Abordando inicialmente o conceito do condomínio edilício. No segundo momento, examinar-
se-á, os direitos e deveres dos condôminos e do condomínio, bem como as normas que os regem. Ao final, tratar-
se-á da viabilidade da locação de áreas comum, bem como quórum de deliberação de 2/3 dos condôminos, em 
assembleia geral, desde que não alterem a fachada condominial e destinação dos valores arrecadados.  

 
Palavras-Chave: Convenção condominial, assembleia condominial, quórum de votação, direito civil, direito 
condominial. 

 
Abstract: The present study has as objective to be able on the existing possibilities and limitations regarding the 
lease of common areas in the building condominiums, bringing an analysis under the prism of the doctrine, 
jurisprudence and current legislation. Initially addressing the concept of the building condominium. In the second 
moment, the rights and duties of the unit owners and the condominium will be examined, as well as the rules that 
govern them. In the end, it will be a question of the feasibility of leasing common areas, as well as a quorum for 
deliberation of 2/3 of the unit owners, in a general meeting, as long as they do not change the condominium façade 
and the destination of the collected amounts. 

Keywords:  Condominium convention, condominium assembly, voting quorum, civil law, condominium law. 

 
 

Sumário: 1. Introdução; 2. Conceito de condomínio edilício; 3. Direitos e deveres dos condôminos e 
normativas relacionadas; 4. Locação de área de uso comum em condomínios edilícios; 5. Conlusão; 
Referências Bibliográficas. 
 

1. Introdução  

 O presente estudo trata sobre as possibilidades de locação de áreas comuns nos 

condomínios edilícios, isto porque, ainda que o presente instrumento venha sendo muito 

utilizado em todo território nacional, pouco se vê na doutrina pátria ou ainda na legislação 

vigente, estudos relevantes e conclusivos acerca do assunto. 
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Direito Civil: perspectivas contemporâneas pela Universidade Estadual de Maringá. Maringá, Paraná, Brasil; 
iaratomasi@gmail.com. 

2 Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, Docente do Departamento de Direito Privado e Processual 
da Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil; esgoncalves@uem.br. 
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Fato é que, cada vez mais, os condomínios buscam soluções a fim de diminuição de gastos 

e a locação surge como uma possibilidade de geração de rendimentos, podendo, como 

consequência, influenciar diretamente na diminuição dos valores das cotas condominais para o 

edifício, beneficiando assim seus coproprietários. 

Neste cenário, percebe-se que o campo do direito condominial está cheio de nuances que 

merecem atenção redobrada, desta forma, imperioso abordar de maneira inicial a conceituação 

do condomínio edifício, com ênfase em seus atos normativos, sendo estes convenção e 

regimento interno, bem como tratar sobre entendimento doutrinário e legislação vigente acerca 

do assunto 

Após as devidas noções introdutórias, para um melhor esclarecimento da temática, serão 

analisados os diretos e deveres tanto dos condôminos quanto do condomínio, a luz do Código 

Civil de 2002, da convenção condominial e da Lei n° 4.591 de 16 de dezembro de 1964 

(BRASIL, 1964), que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações 

imobiliárias. 

Na sequência foi tratado de forma mais detalhada acerca do tema propriamente dito, qual 

seja, locações de áreas comuns em condomínios edilícios, destacando neste ponto os requisitos 

para que a locação seja realizada de forma correta, trazendo mais especificamente o quórum 

para a deliberação em assembleia, bem como a possibilidade de destinação dos valores 

arrecadados. 

O principal questionamento que o presente trabalho busca esclarecer quando e como o 

instituto da locação de áreas comuns nos condomínios edilícios pode ser aplicado e como 

consequência, como o condomínio pode fazer a destinação desse valor arrecadado. Os 

resultados desta pesquisa estão embasados em interpretação legislativa e análises doutrinárias 

e jurisprudenciais. 

2. Conceito de condomínio edilício 

Na segunda metade do século XX, após as trágicas Grandes Guerras Mundiais que 

assombraram o mundo, a engenharia civil focou seus esforços na expansão das edificações 

verticais. A estas construções deu-se o nome de Condomínio, que consistia basicamente na 

reunião de dois ou mais titulares da propriedade de uma determinada coisa indivisa 

(CAVALCANTE, 2010, p. 133). 

À medida que as construções das propriedades horizontais cresciam, percebia-se que as 

legislações vigentes a época, não contemplavam de forma satisfatória essas edificações. O 
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Código Napoleão, por exemplo, limitou-se a determinar que se os diferentes andares de uma 

casa não pertencessem ao mesmo proprietário, todos suportariam, por inteiro, as despesas de 

reparação e reconstrução das paredes mestras e do teto, na proporção do valor de seu andar, 

cabendo a cada um seu respectivo piso, e a cada um a escada do andar inferior até o seu 

(PEREIRA, 2021, p. 55). 

Segundo Venosa não há nenhuma outra modalidade de propriedade que tenha levantado 

maior riqueza de problemas jurídicos e sociais do que a chamada propriedade horizontal, 

propriedade em planos horizontais ou propriedade em edifícios (VENOSA, 2011, p. 359). 

O Código Civil brasileiro (BRASIL, 2002) não traz o conceito específico do instituto do 

condomínio edilício, limitando-se a tratar apenas da possibilidade de existência de partes 

diferentes de um mesmo imóvel, sendo uma parte de propriedade exclusiva e outras de 

propriedades comuns dos coproprietários. Ante a falta de conceito legal, faz-se necessária a 

análise doutrinária acerca da conceituação propriamente dita dos condomínios edilícios. 

O professor Caio Mário da Silva Pereira traz que a conhecida Lei de Condomínio, nº 

4.591 de 1964 (BRASIL, 1964), tratou sobre o que seria considerado área de uso comum, 

prevendo como tal o teto, as fachadas, as fundações, as áreas internas utilizadas como ventilação 

e tudo aquilo que sirva para uso comum dos coproprietários. (PEREIRA, 2021, p. 77). 

Desta forma, pode-se definir condomínio edilício como um conjunto de áreas de uso 

privativo, diretamente ligada a partes comuns. Ou seja, ao alienar uma área privativa, esta 

obrigatoriamente será acompanhada de uma área comum, restando a impossibilidade absoluta 

de alienação de áreas comuns separadamente (SCAVONE, 2020, p. 892) 

Como bem preceitua Carlos Roberto Gonçalves o condomínio edilício se caracteriza pela 

apresentação de uma propriedade comum ao lado de uma propriedade privativa, ou seja, cada 

um daqueles condôminos/coproprietários é titular de direitos com exclusividade da unidade 

autônoma e titular de partes ideais das áreas comuns, sendo estes: terreno, estrutura do prédio, 

telhado, rede geral de distribuição de energia e de água, corredores, entre outros 

(GONÇALVES, 2003, p. 141). 

Preceitua Luciano de Camargo Penteado (PENTEADO, 2012, p. 462): 

No condomínio em edificações existem áreas de uso exclusivo e áreas de uso comum. A propriedade 
constitui-se através de três partes fundamentais. Existe direito de propriedade exclusivo sobre a 
unidade autônoma, direito de propriedade em condomínio, representado por uma fração ideal, em 
relação a parte das áreas de uso comum e direito de propriedade em condomínio representando a 
fração ideal do terreno. 
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O primeiro diploma legal a abordar condomínios edilícios ou edificações foi o Decreto-

lei nº 5.481 de 1928, a legislação acompanhou as revoluções que estavam acontecendo ao longo 

do tempo, e em 16 de dezembro de 1964, foi editada a Lei n° 4.591 (BRASIL, 1964), que 

disciplina sobre condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias (CAVALCANTE, 

2010, p. 133). 

Em seu art. 1º temos que: 

Art. 1º As edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos, construídos sob a 
forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não-residenciais, poderão ser 
alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, propriedade 
autônoma sujeita às limitações desta Lei. 

§ 1º Cada unidade será assinalada por designação especial, numérica ou alfabética, para efeitos de 
identificação e discriminação. 

§ 2º A cada unidade caberá, como parte inseparável, uma fração ideal do terreno e coisas comuns, 
expressa sob forma decimal ou ordinária. 

Leciona Carlos Roberto Gonçalves que as principais alterações na legislação foram: 

a) compõem-se a lei de dois títulos, cuidando o primeiro do condomínio e o segundo da 
incorporações; b) permitiu o condomínio em prédios de um pavimento; c) ao determinar, no 
parágrafo do art. 4º, que o adquirente responde pelos débitos do alienante, atribuiu o caráter de 
propter rem a essas obrigações; d) estabeleceu a obrigatoriedade da existência de uma convenção 
de condomínio e de um regulamento; e) determinou que a representação do condomínio fosse feita 
pelo sindico; f) cuidou das incorporações na segunda parte, visando impedir que o incorporador 
cause prejuízo aos condôminos, especialmente proibindo reajuste de preços, se não convencionados” 
(GONÇALVES, 2003, p. 141). 

Com o Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002), boa parte da matéria elencada na Lei n° 

4.591/1964 (BRASIL, 1964) foi revogada, passando aquele a disciplinar integralmente sobre 

condomínio edilício, inclusive alterando a denominação para condomínios edilícios ao invés de 

condomínios em plano horizontal como eram conhecidos. 

Cabe destaque, como bem coloca VENOSA (2011, p. 361), para o fato de que o Código 

de 2002 perdeu a oportunidade de reconhecer o condomínio como equiparada à da pessoa 

jurídica, sendo sua personalidade sui generis, podendo comprar, vender, emprestar, prestar 

serviço, recolher tributos, nada sendo impedido por exemplo de ser proprietário de unidades 

autônomas, que loca e aufere renda para a comunidade condominial. 

No mesmo sentido, Gonçalves acredita que com relação a natureza jurídica do 

condomínio edilício, prevalece o entendimento de que aquele não tem personalidade jurídica, 

entretanto está legitimado a atuar em juízo ativa e passivamente, representado pelo síndico, 

similar a situação do espólio e da massa falida (GONÇALVES, 2003, p. 141). 
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Desta forma, pode-se perceber o condomínio edilício como o conjunto de propriedades 

autônomas, construídas em uma mesma edificação, com coproprietários diferentes, detentores 

de direitos e deveres sobre as áreas comuns, estas que se vinculam às unidades autônomas. 

Em uma análise rasa temos, portanto, que se por um lado a legislação vigente deixou claro 

a impossibilidade de alienação separadamente das áreas comuns, por outro, em nada manifestou 

acerca da possibilidade de locar estas áreas, deixando, a cargo de cada condomínio edilício 

deliberar sobre cada caso. 

Ante as nuances, é evidente a necessidade de regras para sua manutenção e administração, 

sendo necessária a criação de regramentos próprios de acordo com suas necessidades, não 

somente as já impostas pela legislação, principalmente, normas que orientem os coproprietários 

para a utilização das áreas comuns. Temos assim a necessidade de elaboração de atos 

normativos próprios a cada condomínio especifico, os quais apontarão, na medida da lei, os 

direitos e deveres da administração condominial, de condôminos, bem como dos locatários das 

áreas comuns. 

3. Direitos e deveres dos condôminos e normativas relacionadas 

Como é sabido, o condomínio edilício é composto por duas partes, as exclusivas e as 

comuns, atribuindo-se frações ideais das partes comuns aos proprietários das unidades 

condominiais, que somadas (área exclusiva e fração ideal) equivalem a cota parte de cada 

proprietário ante ao empreendimento. Desta forma, faz-se necessário a regulamentação de 

normas para a convivência pacífica e ordenada entre esse grupo de coproprietários, a fim de 

que todos eles possam usufruir de forma igualitária, sem ultrapassar o limite do outro. 

O Código Civil brasileiro de 2002 (BRASIL, 2002), disciplinou o condomínio edilício no 

Livro II – Direito das Coisas, nos artigos 1.331 a 1.358, onde reconheceu a necessidade e 

normatização desta relação jurídica imobiliária (CAVALCANTE, 2010, p. 134). 

Uma vez vigente não exauriu todos os direitos e deveres dos condôminos, o Código Civil 

de 2002 (BRASIL, 2002), trouxe em seu artigo 1.333 a obrigatoriedade de elaboração de 

normas próprias do condomínio, sendo estas a convenção e o regimento interno. 

Em conjunto com a legislação vigente, a convenção condominial traz a possibilidade de 

impor outras regulamentações, desde que não afronte a moral, os bons costumes e a lei. Somado 

o regimento interno, estas normas estabelecem regras e diretrizes para o convívio harmônico 

dos condôminos, de modo a estabelecer limites entre o direito de um para com o direito do outro 

(SCAVONE, 2020, p. 905). 



 

72 
 

Deve-se ressaltar que a convenção é uma norma de cunho geral, que busca nortear os 

direitos e deveres, tanto dos condôminos, quanto dos ocupantes das unidades condominiais. A 

convenção pode regulamentar quaisquer normativas, desde que não sejam conflitantes com a 

lei (VENOSA, 2011, p. 296). 

A convenção nasce simultaneamente ao ato de instituição do condomínio, nela consta a 

discriminação e individualização de cada uma das unidades de propriedade exclusivas, tal como 

das partes comuns, que somadas determinam a fração ideal atribuída a cada unidade, 

relativamente ao terreno e partes comuns. Além disso, o regramento deve estabelecer o fim a 

que as unidades se destinam, prever a quota proporcional, bem como o modo de pagamento das 

contribuições dos condôminos, a fim de atender as despesas ordinárias e extraordinárias do 

condomínio, estabelecer a forma de administração do edifício, definir a competência das 

assembleias e a forma de convocação para tal, indicar o quórum exigido para as deliberações, 

prever as sanções a que estão sujeitos os condôminos, possuidores e ainda, estipular a previsão 

do regimento interno (PENTEADO, 2012, p. 464). 

Conforme artigo 1.333, caput do Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002), a convenção 

deverá ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais, tonando-se, 

assim, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos 

sobre elas tenham posse ou detenção, por força do parágrafo único do mesmo artigo, seus efeitos 

entre as partes serão imediatos, entretanto, sem o registro no Cartório de Registro de Imóveis, 

é inoponível a terceiros. 

Já o regimento interno, possui um caráter mais especifico, buscando disciplinar a vida 

cotidiana do condomínio. Em termos gerais, o regimento interno representa um detalhamento 

ou regulamentação mais minuciosa das normas da convenção de condomínio. Esse regimento 

contém basicamente, as normas disciplinadoras dos direitos e deveres dos condôminos, 

especialmente no uso das áreas comuns, não ficando limitado a repetir as normas da convenção, 

mas deve ser mais abrangente, no sentido de regular as relações dos condôminos entre si e 

destes com a administração, buscando preservar a harmonia nessas relações e a boa prestação 

dos serviços dos serviços condominiais (FIGUEIREDO, 2010, p. 84). 

No tocante a aprovação do regimento interno, leciona VENOSA (2011, p. 297): “Embora 

a lei e o código não sejam expressos, é de toda conveniência que seja o regimento interno 

também aprovado em assembleia geral, especialmente convocada”. 

Ante a omissão do Código Civil (BRASIL, 2002) com relação ao quórum para aprovação 

do regimento interno, tem-se que caberá a própria convenção de condomínio determinar o 
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quórum de votação, ou em caso omisso, quórum simples, para que o regimento seja aprovado 

ou alterado em assembleia geral (FIGUEIREDO, 2010, p. 85). 

Deve-se ressaltar que o principal fundamento, no tocante aos direitos dos condôminos, é 

o respeito à convivência social, isto porque, conforme expõe brilhantemente VENOSA (2011, 

p. 297): “Há um micro-universo em um condomínio que pode tomar o vulto de uma 

aglomeração urbana. De fato, há condomínios que apresentam uma população equivalente até 

a pequenas cidades”. 

Tal fato, evidencia a necessidade da obrigação de cumprir as normas internas como bem 

disciplina NADER (2016, p. 318): “Além de se submeterem à disciplina imposta pela 

legislação, os condôminos sujeitam-se às regras internas do condomínio, fixadas em sua 

convenção e regulamento”. 

Deve-se destacar que o legislador não deixou à livre vontade dos interessados 

estabelecerem o conteúdo da convenção de condomínio. Tem-se que mesmo reconhecendo o 

caráter contratual, este é especial ou sui generis, onde a vontade das partes é bastante restrita. 

Desta forma, são nulas as cláusulas da convenção e do regimento interno que contrariem 

disposições legais, como por exemplo as restritivas de direito dos condôminos, como as que 

impedem votos, limitam o direito de propriedade ou ainda, as que conferem exclusividade de 

uso das partes comuns (LOPES, 2008, p. 94-95). 

Destarte, imprescindível destacar que as normativas internas dos condomínios deverão 

regulamentar os direitos e deveres de seus coproprietários, bem como daqueles que ali ocupam 

as unidades condominiais, ponderando, entre tantas particularidades, sobre a possibilidade, ou 

não, de ceder a terceiros, não-condôminos, o direito de uso e gozo das áreas comuns do edifício, 

através do instituto da locação, o qual será estudado a seguir. 

4. Locação de área de uso comum em condomínios edilícios 

Surge no atual panorama mundial, em virtude da necessidade de diminuição de despesas 

dos condomínios edilícios, a busca de novas formas de arrecadação de valores, no intuito de 

gerar uma “renda extra”. Nasce então, a possibilidade de locação das áreas comuns, tanto para 

terceiros estranhos ao condomínio, quando aos coproprietários destes edifícios, com uma 

contrapartida pecuniária para o condomínio. 

Instalação de antenas nos telhados por empresas de telefonia e rádios; exploração de 

serviços de estacionamento; instalação de outdoors e de painéis publicitários nas fachadas; 

mídias de elevadores; instalação de painéis solares; implantação de horta; mercadinhos; 
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instalação de máquinas self-service; exploração de lanchonete em áreas de lazer e esporte, estão 

entre os muitos e diferentes interesses empresariais em relação aos condomínios. A disputa 

empresarial pelos espaços das áreas comuns dos condomínios residenciais, comerciais ou 

mistos, cria possibilidades de atração de rendas para a gestão financeira da administração 

condominial. 

De início, cabe destacar que a área comum é aquela disponível para todos os condôminos, 

como corredores, piscina e, de acordo com a Lei nº 4.591/64 (BRASIL, 1964), teto, paredes, 

fundações. Ainda sobre esse aspecto, estabelece o art. 1.331 do Código Civil (BRASIL, 2002): 

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são 
propriedade comum dos condôminos. 

§ 1 o As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, 
lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se 
a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários [...]. 

§ 2 o O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto,  ás e 
eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao 
logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados 
separadamente, ou divididos. 

§ 5 o O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição 
do condomínio. 

Destaca-se, em complemento ao rol trazido pelo Código Civil (BRASIL, 2002), devido 

ao fato de os empreendimentos imobiliários estarem cada vez ganhando dimensões de 

verdadeiras comunidades, pode-se atribuir a característica de área comum a outros espaços que 

sejam destinados ao serviço dos condôminos e do condomínio que o Código não elencou. 

Há prédios e conjuntos de prédios que mantêm amplas áreas de lazer: quadras esportivas, 

salas de jogos e ginástica, churrasqueiras, jardins, piscinas etc. O mesmo ocorre com os prédios 

de uso comercial, que possuem salas de reunião, sofisticados sistemas de comunicação, 

segurança, etc (VENOSA, 2011, p. 389). 

Por conseguinte, tratando-se da possibilidade de locação da área comum em questão, ela 

decorre do próprio direito de propriedade dos condôminos, que podem usar, fruir, e gozar da 

coisa de acordo com a conveniência, inclusive locando, caso seja este o interesse, conforme 

depreende-se do art. 3 da Lei n° 4.591/1964 (BRASIL, 1964). 

Destaca-se que os condôminos é que detêm o interesse em locar essa área para fins 

diversos. Nesse sentido, um edifício comercial, por exemplo, onde há grande fluxo de pessoas 

nas áreas comuns, pode-se autorizar terceiros a instalar banca de revista e jornais na área de 

circulação. É possível ceder onerosamente espaço de sua fachada para instalação de placa 

publicitária ou do telhado para a locação de antena de telefonia. 
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Acrescenta-se ainda que é preciso que se observe as demais regras previstas na Lei n° 

4.591/1964 (BRASIL, 1964), a exemplo do art. 19: 

Art. 19. Cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, 
segundo suas conveniências e interesses, condicionados, umas e outros às normas de boa vizinhança, 
e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais 
condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos. 

No mesmo sentido, o Código Civil (BRASIL, 2002) determina, no art. 1.336, que é dever 

do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, além de zelar pelo 

sossego, salubridade e segurança dos detentores. Por fim, necessita-se que não haja óbice pelas 

convenções de cada condomínio edilício. Desta forma, em razão das disposições legais, 

conclui-se que o uso oneroso da área comum do edifício não pode gerar embaraços ao livre uso 

de quaisquer dos demais condôminos, ou seja, com a cessão de uso para terceiros, não se pode 

ter condômino prejudicado e a cessão acarrete ofensa ao bom uso do mesmo local por todos. 

Sendo assim, não havendo proibição legal ou das normas condominiais, é possível que a 

locação ocorra. Contudo, faz-se relevante avaliar como se dá a locação para que gere seus 

efeitos. 

Primeiramente, é mister que se trate de uma decisão coletiva. De acordo com o advogado 

Thiago Natalio de Souza (2015) qualquer transformação de área comum para fim diferente do 

estipulado por convenção precisa ser aprovada em Assembleia Geral, além de ser necessário 

que se observe o quórum. 

No mesmo contexto, SCAVONE (2020, p. 967) assevera que uma vez que o condomínio 

carece de personalidade jurídica, este somente poderá agir ativa ou passivamente em prol dos 

interesses dos condôminos, mediante autorização expressa, ou seja, para que se gere uma 

situação jurídica de fato advinda da locação, esta deve ser aprovada por unanimidade dos 

condôminos reunidos em assembleia específica para esse fim. 

Assim, para a cessão de área comum para uso para terceiros surtir efeito, a título gratuito 

ou oneroso, apenas por decisão dos condôminos, e ainda, desde que haja a representação pelo 

síndico em nome do condomínio para consumar ato negocial estranho às atividades do 

condomínio. 

Ademais, segundo SCAVONE (2020, p. 969), as decisões assembleares submetem-se às 

leis e não podem desabonar o direito subjetivo de uso das áreas comuns pelos condôminos. 

Dessa forma, há quem tenha interesse divergente e consequentemente impeça a realização da 

locação, mas por certo se mantenha na fruição, vez que uso e fruição não se confundem. 
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Desta forma, debate-se a respeito da hipótese de alteração do quórum. Tratando-se da 

fachada do condomínio não há discussão em relação ao quórum unânime, tendo em vista 

previsão legal do artigo 1.336, inciso III do Código Civil (BRASIL, 2002): “Art. 1.336. São 

deveres do condômino, III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias 

externas”. 

Neste viés, a doutrina corrobora com o entendimento do legislador, reconhecendo que 

casos em que a locação alterará, de alguma forma, a fachada do edifício, ainda que a convenção 

regulamente quórum diferente, por força do artigo 1.336, III do Código Civil, faz-se obrigatória 

a aprovação por unanimidade dos condôminos. Possibilitando inclusive a propositura de ação 

de nunciação de obra nova pelos condôminos, caso a lei não seja respeitada (SCAVONE, 2020, 

p. 967). 

Já em relação as locações que não alteram a fachada do edifício, pode ocorrer divergência 

doutrinaria entre unanimidade ou outro quórum qualificado como o de 2/3 dos condôminos. 

Neste sentido, veja-se o entendimento de VELMOVITSKY (2017): 

Há inúmeros doutrinadores que defendem a tese de que é necessária a aprovação da unanimidade 
dos condôminos, vez que o bem comum passará a ser utilizado de forma exclusiva por terceira 
pessoa, que não é condômino. A controvérsia quanto ao “quorum” para aprovar a locação de áreas 
comuns alcança discussões acaloradas, prevalecendo o entendimento de que 2/3 dos condôminos, 
em assembleia extraordinária convocada com a finalidade de debater e deliberar sobre o tema, 
podem aprovar a formalização de contrato de locação pelo condomínio, tendo como fundamento 
jurídico, por analogia, o disposto no artigo 1.342, do Código Civil. 

Em conformidade com Velmovitsky, a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, no acórdão do Recurso de Apelação nº 1.0024.05.747331-6/001, reconheceu- se em tese 

pela não exigência legal o quórum não unânime e ainda reafirmou a tese do artigo 1.342 do 

Código Civil, veja-se: 

CONDOMÍNIO - PRÉDIO - FACHADA - ALTERAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA – ÁREA 
COMUM - UTILIZAÇÃO - ASSEMBLÉIA DE CONDÔNIMOS - QUORUM – UNANIMIDADE 
- DESNECESSIDADE - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - QUORUM PREVISTO – 
PREVALÊNCIA. Ementa: Anulação de assembléia condominial. Alteração de fachada não 
comprovada. Locação de área comum. Prevalência do quorum previsto na convenção do condomínio 
- Uma vez não comprovada a alteração da fachada, sendo esta considerada como mudança na 
harmonia estética e arquitetônica do edifício, mostra-se dispensável o quorum de deliberação da 
unanimidade, estabelecido no art. 10, § 2º, da Lei nº 4.591/64. Logo, a deliberação tomada quanto à 
locação de áreas comuns do edifício deve ser analisada sob o prisma das regras dispostas na 
convenção de condomínio para tal desiderato. (TJ-MG – APELAÇÃO CÍVEL N° 
1.0024.05.747331-6/001 - Belo Horizonte - Relatora: Des.ª Cláudia Maia, data de julgamento: 
15/02/2007, Câmaras Cíveis Isoladas/13ª Câmara Cível, data de publicação: 09/03/2007). 

Em julgado mais recente, os Senhores Desembargadores da 4ª Turma Cível do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, corroboraram com o entendimento acerca da locação 

de áreas comuns em condomínios edilícios ser decião majoritária, resultante de votação em 
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assembleia geral, em razão de o interesse coletivo ter supremacia sobre os individuais, observa- 

se: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LOCAÇÃO DE ÁREA COMUM. APROVAÇÃO EM 
ASSEMBLEIA GERAL. DECISÃO SOBERANA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE 
COLETIVO SOBRE O INDIVIDUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Ementa: 1. 
O uso das áreas comuns em Condomínio Edilício deve observar o disposto no Código Civil e na Lei 
nº 4.591/64, os quais não proíbem a locação desses espaços, desde que haja aprovação pela maioria 
dos condôminos em assembleia. 2. Comprovado que o aluguel foi aprovado em Assembleia Geral e 
sem prova da nulidade do ato que autorizou, não há razão para se interromper ou proibir sua 
continuidade. 3. A decisão majoritária, resultante de votação dos condôminos, deve ser respeitada, 
porquanto o interesse coletivo tem supremacia sobre os individuais. 4. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (TJDFT - Acórdão 0000067-16.2016.8.07.0007, Relator (a): Des. Luís Gustavo B. 
de Oliveira, data de julgamento: 02/08/2017, data de publicação: 08/08/2017, 4ª Turma Cível). 

Desta forma, embora haja quem defenda a unanimidade na deliberação para locação de 

área comum em condomínios, a jurisprudência vem decidindo de forma flexibilizada quanto ao 

quórum, ressalvado os casos de alterações da fachada. 

Seguidamente, uma vez que pessoas físicas e jurídicas proprietárias e o condomínio são 

distintos, indaga-se a respeito da destinação dos rendimentos advindos da locação da área 

comum de condomínio edilício, isto é, a quem é destinado o aluguel de antena para celulares e 

painéis publicitários etc. 

Em primeira análise, cumpre esclarecer que os rendimentos são tributáveis, conforme 

estabelece ato declaratório interpretativo SRF nº 2, de 27 de março de 2007 (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA FAZENDA, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 2007), eis o 

teor da norma: 

Artigo único. Na hipótese de locação de partes comuns de condomínio edilício, será observado o 
seguinte:  

I - os rendimentos decorrentes serão considerados auferidos pelos condôminos, na proporção da 
parcela que for atribuída a cada um, ainda que tais rendimentos sejam utilizados na composição do 
fundo de receitas do condomínio, na redução da contribuição condominial ou para qualquer outro 
fim; 

II - o condômino estará sujeito ao cumprimento de todas as exigências tributárias cabíveis, 
relativamente aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), especialmente 
no que tange às normas contidas na legislação do imposto sobre a renda referentes à tributação de 
rendimentos auferidos com a locação de imóveis. 

Sendo assim, sob o aspecto fiscal, o locador é o beneficiário final dos rendimentos, já que 

a lei assim determinou. 

Hodiernamente, com o aumento de projetos de edifícios estruturados para possibilitar a 

obtenção de renda com a locação dos espaços comuns a terceiros, faz-se relevante o debate em 

torno da distribuição, além de se tratar de tema em constante debate no direito imobiliário. Em 

vista disso, é importante esclarecer alguns aspectos, o Auto de Especificação de Condomínio 



 

78 
 

ou a convenção geralmente não delimita a área comum de forma exata e, portanto, não apresenta 

cota condominial certa, devendo o contrato de locação apresentar os termos para valorar a 

locação e demais dispêndios, para que se possam compensar os benefícios usufruídos pelo 

locador (SOUZA, 2015, p. 10). 

A Lei n° 8.245/1991 (BRASIL, 1991), artigos 22 e 23, atribui ao locatário o pagamento 

das despesas ordinárias de condomínio. Trata-se das despesas provenientes do uso do imóvel 

sem fazer jus a desconto oriundo da locação de áreas comuns. Consonante à lei mencionada, o 

artigo 1.228 do Código Civil (BRASIL, 2002) assegura ao proprietário o direito de usar, fruir 

e dispor do bem. Logo, o titular do direito de propriedade pode outorgar o direito de uso da 

coisa, mas deve preservar o de fruição, como ocorre nas hipóteses de contrato de locação. Nesse 

contexto, caberá exclusivamente ao locador perceber os frutos dessas áreas comuns, das quais 

é coproprietário, nos limites de sua quota parte. 

Assim, nos contratos de locação das áreas comuns de condomínio edilício, o direito à 

percepção dos aluguéis pertence ao proprietário, ainda que o possuidor seja outro, como no de 

ter sido a unidade imobiliária alugada a terceiro não é proprietário. Adita-se que os custos e 

despesas das obras realizadas nessas áreas são de responsabilidade do locador e, portanto, 

quaisquer rendimentos decorrentes desse fato, é direito do proprietário (VELMOVITSKY, 

2017). 

Ainda, segundo PEREIRA (2020), o aluguel das áreas comuns não deve fazer parte da 

receita no balancete do condomínio, pois os inquilinos serão beneficiados por uma renda que 

não lhes pertence. Conforme seu entendimento, o aluguel da área comum percebido não pode 

reduzir quota de condomínio: 

Utilizar o valor recebido do aluguel de área comum para diminuir a cota condominial mensal a ser 
paga pelos moradores é um equívoco, pois quem usufrui desse benefício quando o apartamento 
encontra-se alugado é o inquilino, que tem a obrigação contratual e legal de pagar as referidas cotas 
ordinárias no valor integral. Sendo assim, quando o valor da cota de condomínio é reduzido com o 
recurso do aluguel, o proprietário que investiu na compra do imóvel tem prejuízo, pois o lucro 
decorrente da locação deixa de lhe ser repassado. 

Portanto, conclui-se que, sendo residencial ou comercial o edifício, o direito aos 

rendimentos da locação de área comum pertence ao proprietário da unidade imobiliária e não 

ao inquilino, ressalvado a hipótese de ambos coincidirem, pois além do direito de propriedade, 

aquele detém a responsabilidade tributária do fato jurídico. 

5. Conclusão 
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Em virtude das grandes vantagens, em especial a financeira, trazidas pela locação das 

áreas comuns nos condomínios edilícios, o tema vem sendo discutido com bastante frequência 

nos condomínios. 

Deve-se entender, portanto, que muito embora o condomínio edifício não seja 

conceituado no Código Civil (BRASIL, 2002), a doutrina o entende como uma série de imóveis 

construídos no mesmo lote, com partes de uso exclusivo e partes de uso comum. Desta forma, 

antes as peculiaridades apresentadas, precisam de regras diferentes caso a caso. 

Desta forma, seus coproprietários devem aderir às normas especificas, o que significa que 

cada um deles terá direitos e consequentemente deveres ante ao todo. Ratifica-se que tais 

direitos e obrigações estão previstos de forma mais genérica na Lei n° 4.591/1964 (BRASIL, 

1964) e no Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002), bem como de forma mais especifica nos 

instrumentos particulares como convenção e regimento interno do condomínio. 

As normativas internas, regem a boa convivências entre os coproprietários, em especial a 

utilização dos espaços de uso comum dentro dos condomínios. Estes espaços compreendem os 

locais que estão à disposição de todos os condôminos, como por exemplo solo, fachadas, 

corredores, salão de festas, churrasqueiras, telhados, paredes internas, escadas de emergência, 

halls de passagem, entre outros. 

No tocante a locação desses espaços de uso comum, temos que a lei não faz qualquer tipo 

de vedação ao instituto, desta forma, em razão do princípio da legalidade, a locação será 

possível, desde que seguindo alguns critérios e, por óbvio, a convenção condominial não proíba 

ou restrinja este tipo de negócio. 

Importante salientar que o sindico não possui autonomia para a realização da locação, 

sendo imperioso realização de assembleia geral, com finalidade específica, para que seja 

concedido este poder a ele. 

No tocante a assembleia, faz-se necessário a observância do quórum de aprovação para 

cada caso especifico, a doutrina já pacificada entende que para alugar espaços da fachada do 

prédio para propagandas, por exemplo, é necessária aprovação unânime dos condôminos. 

Já as locações que não alteram a fachada, ainda há algumas divergências entres os 

doutrinadores, onde alguns entendem que aprovação é pela totalidade e justificam seu 

entendimento por meio do artigo 19 da Lei n° 4.591/1964 (BRASIL, 1964), vez que não sendo 

aprovação unânime, fere o direito de uso do condômino que não participou da votação, e outros 

aplicadores do direito defendem que o quórum seria de dois terços, pela utilização análoga dos 
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artigos 1.314 e 1.342 do Código Civil (BRASIL, 2002), somados a dificuldade de reunir todos 

os condôminos em assembleia. 

Com relação aos rendimentos auferidos pela locação das áreas, estes são pertencentes ao 

condômino e, portanto, não deve fazer parte da receita no balancete do condomínio, vez que, 

caso assim fosse, os inquilinos serão beneficiados por uma renda que não lhes pertence. Mas é 

possível destinar estes valores para obras e reformas voluptuárias do prédio, por exemplo, sendo 

necessário também a aprovação em assembleia geral. 

Deste modo, temos como possível e aplicável o instituto da locação das áreas comuns, 

nos condomínios edilícios, desde que respeitando os regulamentos internos, devidamente 

aprovados em assembleia geral específica, com quórum específico e com a correta destinação 

dos valores arrecadados. 
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