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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: Sintomas da Pós-Modernidade:
Direito e(m) Crise? (Gustavo Felipe Berça Ogata e Jacqueline Sophie Perioto Guhur
Frascati); Inteligência Artificial: Análise da Proposta do Parlamento Europeu que Estuda
Atribuir Personalidade aos Robôs Autonômos (Vitor Ottoboni Pavan e Alison Rossi
Nascimento); Análise do Papel do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão
Territorial de Maringá Enquanto Instrumento de Política Urbana (Rafaela do Val Alves
Taveira); A (In)Existência de Direito dos Condomínios Serem Reparados por Dano
Moral (Paulo César Soriano Pitot e Edvaldo Sapia Gonçalves) e Análise
Macrocomparativa Entre a Ordem Jurídica Moçambicana e Portuguesa (Pascoal
Francisco Jussa).
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: Post-Modernity Symptoms: Law
And (And) Crisis? (Gustavo Felipe Berça Ogata e Jacqueline Sophie Perioto Guhur
Frascati); Artificial Intelligence: Analysis of the European Parliament's Proposal to
Assign Personality to Autonomous Robots (Vitor Ottoboni Pavan e Alison Rossi
Nascimento); Analysis of the Municipal Planning and Territorial Management Council
of Maringá’s Role as an Instrument of Urban Policy (Rafaela do Val Alves Taveira); The
(In) Existence of the Right of the Condominiums to be Repaired for Moral Damage (Paulo
César Soriano Pitot e Edvaldo Sapia Gonçalves) e Macro-Comparative Analysis Between
Mozambic and Portuguese Legal Orders (Pascoal Francisco Jussa).
.
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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SINTOMAS DA PÓS-MODERNIDADE:
DIREITO E(M) CRISE?
POST-MODERNITY SYMPTOMS:
LAW AND (AND) CRISIS?
Gustavo Felipe Berça Ogata1
Jacqueline Sophie Perioto Guhur Frascati2
Resumo: Apesar da crise pós-moderna já ser discutida há algum tempo, seja na Filosofia seja na sociologia, há
pouquíssimas obras que aproximam esse tema ao Direito, apontando os sintomas de que tal problemática está
ocorrendo e possíveis soluções para a realidade. Assim, nota-se a necessidade de estabelecer esta linha de
raciocínio a fim de compreender quais seriam alguns dos indicativos de que essa crise pós-moderna está incidindo
no Direito, a partir de uma aproximação da práxis e referenciais teóricos. A presente pesquisa é bibliográfica e se
utiliza do pensamento jurídico-reflexivo para abordar a crise vivenciada pelo Direito na pós-modernidade. Como
referência teórica, foram utilizados escritos de Zygmunt Bauman, bem como, em específico, a reflexão de Eduardo
C. B. Bittar que explicita a relação entre a pós-modernidade e a crise do Direito brasileiro além de textos de
conteúdo jornalístico/informativo, que foram de extrema importância para que seja realizado um paralelo,
aproximando a crise na pós-modernidade do mundo iuris. Buscou-se explicitar o que é a pós-modernidade e quais
as reflexões que ela propicia no âmbito do Direito, apontando alguns sintomas de uma possível crise no Direito e
em específico ao Direito Penal. Não houve pretensão de esgotar o tema, que apresenta exacerbada complexidade,
mas contribuir para o aprofundamento da questão e a busca de possíveis soluções. Concluiu-se que as propostas
do iluminismo não foram atingidas e que há uma deficiência no Direito em ofertar respostas efetivas para a crise
trazida à tona com a pós-modernidade.
Palavras-Chave: Sintomas; filosofia; crise.
Abstract: Although the postmodern crisis has been discussed for some time, be it in philosophy or sociology,
there are very few works that bring this theme closer to law, pointing out the symptoms that such a problem is
occurring and possible solutions to reality. Thus, there is a need to establish this line of reasoning in order to
understand which would be some of the indications that this postmodern crisis is affecting the Law, from an
approximation of praxis and theoretical references. This research is bibliographic and uses legal-reflective thinking
to address the crisis experienced by law in postmodernity. As a theoretical reference, the writings of Zygmunt
Bauman will be used, as well as, in particular, the reflection by Eduardo CB Bittar, which explains the relationship
between postmodernity and the crisis of Brazilian law, in addition to texts of journalistic/informative content,
which will be extremely important for a parallel to be made, bringing the post-modern crisis closer to the iuris
world. We will seek to explain what postmodernity is and what reflections it provides in the scope of Law, pointing
out some symptoms of a possible crisis in Law and specifically in Criminal Law. There is no intention of
exhausting the topic, which has exacerbated complexity, but to contribute to the deepening of the issue and the
search for possible solutions. It was concluded that the proposals of the Enlightenment were not reached and that
there is a deficiency in the Law in offering effective responses to the crisis brought to light by postmodernity.
Keywords: Symptoms; philosophy; crisis.
Sumário: 1. Introdução; 2. Pós-modernidade e seus sintomas; 3 Justiça com as próprias mãos: crise na
aplicação da justiça e a descrença nas instâncias do poder; 4. A política do encarceramento em massa;
Conclusões; Referências.

1

Acadêmico do curso de Direito da Universidade Estadual de Maringá; Maringá; Paraná; Brasil; e-mail:
ra109227@uem.br.
2
Mestre Jacqueline Sophie Perioto Guhur Frascati; professora adjunta do Departamento de Direito Público da
Universidade Estadual de Maringá; Maringá; Paraná; Brasil; e-mail: jspgfrascati@uem.br.

5

SINTOMAS DA PÓS-MODERNIDADE:
DIREITO E(M) CRISE?
1. Introdução e desenvolvimento
O presente projeto é dado por um ponto de discussão fático-teórico que enseja, a partir
de uma perspectiva jurídico-filosófica, trazer à tona os possíveis sintomas de uma crise do
Direito, refletindo sobre os eventuais rumos de seus institutos e a aproximação ou
distanciamento dos preceitos teóricos e aplicação efetiva da norma imposta pelo Estado,
pautando-se em uma concepção pós-moderna pela ótica de Zygmunt Bauman, relacionadas, por
Eduardo Bittar, à Filosofia do Direito.
Para tanto, deve-se considerar a importância da Filosofia no estudo e compreensão do
Direito, principalmente por essa instigar o pensamento a partir da realidade, de modo que o
“estar no mundo” de Heidegger passe a ser de forma racional e reflexiva, ponderada. Deste
modo, atentando ao fato de que os institutos, valores e preceitos socioculturais estão diluídos e
em colapso, torna-se necessária essa aproximação e análise do Direito para que se compreenda
o que está ocorrendo ou pode vir a ocorrer.
Ab initio, tem-se observado um sistema entrópico de mutações, advindas da crise
valorativa sócio institucional que o Direito não mais consegue gerir, já que muitas delas
ocorrem nele e decorrem dele, presentes tanto no ordenamento jurídico, quanto nas
compreensões que estudiosos e intérpretes do Direito possuem. Nota-se que esse, em
determinados aspectos, é ineficiente, pois com seus desvios de função, abusos de poder,
corrupção e as demais atrocidades que ameaçam a existência de um Estado democrático de
Direito, muitas vezes, não consegue fornecer um devido processo legal, acesso e promoção da
justiça. Buscar-se-á apresentar alguns dos sintomas, por meio de um complexo de indicativos
de que a pós-modernidade vem ocupando espaço, junto aos seus entraves, no Direito,
compreendendo os embates e complementos dados por aquela no mundus iuris.
Por fim, dessa forma, é necessário compreender o Direito que temos (como se formou,
os influxos ideológicos e eventuais crises decorrentes desses), já que, após o modelo
ambivalente e racionalizado do Direito Moderno iluminista, regido por um Estado
Centralizador de Poder - que, segundo Zygmund Bauman, zela pela estética, não pelo conteúdo
-, surgem questões que o Pós-moderno precisa lidar e, partindo dessa problemática,
desenvolver-se-á um diálogo entre a Filosofia e o Direito, em busca dos indícios de que aquele,
em suas teorias, está se distanciando cada vez mais da aplicação, sendo sua efetividade um
dilema a ser sopesado.
2. A pós-modernidade e seus sintomas
6

Inserida em um contexto de indecisões, em que os paradigmas que moldavam nossa
percepção da realidade não são mais suficientes para compreender o mundo e o interpretar de
maneira eficaz, surge a pós-modernidade, uma categoria do saber filosófico3 , sendo
compreendida por Jean François-Lyotard (1998) como uma questão epistemológica. Anthony
Giddens (1991), de forma extremamente didática elenca alguns dos aspectos possíveis para a
compreensão da pós-modernidade, apresentando uma comparação das concepções pósmodernas à modernidade radicalizada. Porém, nesse momento serão apresentados os aspectos
somente da pós-modernidade elencados pelo autor, o qual diz que o movimento:
1. Entende a transição corrente em termos epistemológicos ou como decompondo
totalmente a epistemologia; 2. Enfoca as tendências centrífugas das transformações
sociais correntes e de seu caráter de deslocamento; 3. vê o eu como dissolvido ou
desmembrado pela fragmentação da experiência; 4. Afirma a contextualidade das
reivindicações da verdade ou as vê como “históricas”; 5. Teoriza a falta de poder que
os indivíduos sentem em face das tendências globalizantes; 6. Vê o “esvaziamento”
da vida cotidiana como resultado da introdução dos sistemas abstratos; 7. Vê o
engajamento político coordenado, impossibilitando pela primazia da contextualidade
e dispersão; e 8. Define a pós-modernidade como o fim da epistemologia/ do
indivíduo/ da ética (GIDDENS, 1991, p.163).

No entanto, consensual em não gerar consensos, enquanto corrente filosófica,
dificilmente apresenta definições tão delimitadas. Na pós-modernidade, podem-se observar ao
menos duas vertentes compostas por: a) pensadores que irão apresentar as transformações
presentes na realidade, como Zigmund Bauman (1999); b) estudiosos do saber filosófico que
buscarão apenas o conceito intelectual, como Lyotard (1998). Uma das principais problemáticas
apresentada pela pós-modernidade gira em torno da seguinte indagação: como é possível ter a
certeza de que uma teoria está correta em detrimento de outras? Para Jean François-Lyotard, as
antigas certezas da humanidade, as utopias e os ideais iluministas são, em verdade, hipóteses,
especulações.
No entanto, o que pode ser compreendido é que há uma mudança na forma com que
se conhece e define os fenômenos socias, nas lentes com que se observa o mundo, o que gera
certo conflito, vez que, apesar de não haver um tempo específico e consensual para o início do
período pós-moderno e da ambiguidade presente em sua denominação4, pode-se inferir que ela
convive e colide com o que antes era compreendido como verdade universal. Desse modo, “a

3

Neste aspecto, insta enfatizar que neste trabalho irá se considerar essa vertente, o que não é unânime.
Segundo Bittar (2014), o termo cunhado inicialmente por Lyotarde em seu livro “A condição Pós-moderna”, é
ambíguo, pois remete a uma historicidade, uma temporalidade que não pode ser delimitada e ao mesmo tempo
gera a impressão de que, de alguma forma, tal período compreende ou supera a modernidade, já que, “[...] se sabe
menos da pós-modernidade do que efetivamente se especula aceca dela. ” (BITTAR, 2014, p. 89).
4
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modernidade vem sendo esculpida na realidade a partir da própria mudança de valores”
(BITTAR, 2014, p. 89).
Nesse sentido, torna-se mais palpável este conflito de conceitos que se busca
demonstrar por meio deste trecho de David Harvey, retirado da obra “Condição pós-moderna”:
Os sentimentos modernistas podem ter sido solapados, desconstruídos, superados ou
ultrapassados, mas há pouca certeza quanto à coerência ou ao significado dos sistemas
de pensamento que possam tê-los substituído. Essa incerteza torna peculiarmente
difícil avaliar, interpretar e explicar a mudança que todos concordam ter ocorrido
(HARVEY, 1992, p. 47).

Para que haja compreensão dos sintomas que serão apresentados é necessário que seja
realizada uma breve rememoração de acontecimentos marcantes que corroboraram para a
criação do Direito como o conhecemos atualmente. Trabalhar-se-á com quatro principais
pilastras, apresentadas por Eduardo C. B. Bittar (2014) que auxiliarão a observar alguns dos
acontecimentos essenciais para a compreensão da modernidade: a) A Reforma Protestante
(1517) em que houve início da quebra de hegemonia das ideias impostas pela Igreja Católica;
b) A Revolução Industrial (1760), na qual houve uma mudança do modelo de produção; c) A
Revolução Francesa (1789), em que houve uma mudança dos paradigmas político-econômicos;
e d) O movimento de Maio de 1968, no qual estudantes desencadearam uma série de protestos,
objetivando a transformação da sociedade, reivindicando, dentre muitos requerimentos, a
pluralidade cultural.
Em uma análise desses momentos em conjunto com o ao surgimento e estruturação do
Direito como é conhecido atualmente, notamos alguns dos princípios basilares do Estado de
Direito, como separação do Estado e Religião, estabelecendo-se um novo paradigma de
governança, em que há uma inovação no que tange a discricionariedade, autonomia do
governante em relação à Igreja, posto que, diferentemente do catolicismo, no protestantismo as
pessoas não respeitam uma norma por ela ser dada por alguém que possuía uma força maior
atribuída pela sua posição social, mas por conta da fé e do pertencimento de grupo, por
exemplo5 (BITTAR, 2014).
Além disso, com a Revolução Francesa notamos o anseio (da burguesia) pela aplicação
de princípios garantidores da liberdade, segurança e igualdade. Já na Revolução Industrial,
quebra-se o paradigma feudal de produção, o que culminou, dentre muitas coisas, no êxodo
5

Tal tema fora apresentado nas obras de Jean-Jacques Rousseau intituladas “Do Contrato Social” e “Emílio ou da
educação”, na última, especificamente em seu capítulo IV tece ferrenhas críticas a intervenção da Igreja católica
nas estruturas social, principalmente no governo.
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rural, criação de cortiços, burgos e a necessidade de algo para regular, para gerenciar os entraves
geradas pela aglomeração de pessoas, como a propagação de doenças, eventuais conflitos,
sendo necessário pensar sobre novas questões e para isso, uma estrutura que suportasse a
resolução dos conflitos cada vez mais frequentes e que, ao mesmo tempo, conseguisse
estabelecer uma ordem social, que a religião, uma vez distante do Estado, já não mais conseguia
o fazer (BITTAR, 2014).
O que se pode inferir é o fato de que a sociedade está em constante mutação e, quando
os instrumentos de regulação, os saberes, as teorias, as ciências não acompanham as mudanças
não são capazes de as acompanhar, o corpo social se revolta exigindo a adequação dos institutos
reguladores aos valores vigentes, como ocorreu na reforma protestante ou no Ludismo.
Ocorre que, há um tempo se tem percebido que o Estado passou a necessitar cada vez
mais legitimar o Estado de polícia em detrimento do Estado de Direito (ZAFFARONI, 2018),
isso porque os dispositivos legais não conseguem se legitimar por si, pois os valores que
integram as normas advêm de uma sociedade que está em constante mutação, em uma transição,
assim como ocorreu em maio de 1984, a ordem passa a ser quebrada e a lei, não compreendida
como verdade universal.
Dessa forma, em tempos de frustração, uma vez que a própria razão não é mais capaz
de gerar uma explicação absoluta para os fenômenos observados no mundo, o Direito, assim
como diversas áreas do saber voltadas ao estudo e/ou regulação das condutas da pessoa humana,
encontra-se com uma notória perda de sentido e, por consequência, de legitimidade, que se
apresenta através de alguns sintomas, dentre eles: a) aumento dos casos de justiça privada; e b)
a política de encarceramento em massa.
3. Justiça com as próprias mãos: a crise na aplicação da justiça e a descrença nas
instâncias do poder
Considerando as múltiplas abordagens e diferentes enfoques que podem ser
desenvolvidos, no que tange o tema abordado, direcionar-se-á esta pesquisa pela esfera do
Direito Penal. Assim, os rumos deste trabalho, a partir deste parágrafo, terão enfoque nas
repercussões que os sintomas apontados podem estar gerando a partir das vias penais, as mais
gravosas e de mais clara demonstração de possíveis falhas das propostas modernas para o
Direito.
In prima facie, antes de se abordar a possível crise vivenciada pelo sintoma da justiça
com as próprias mãos, é substancial apresentar que um dos possíveis entraves que existe no
9
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Judiciário, no que tange à efetiva aplicação da justiça aos olhos da sociedade, é o modelo
amplamente adotado para se aplicar a pena, qual seja, o retributivo. De acordo com tal
compreensão, caberia aquele que cometeu um crime, punição equivalente ao mesmo, o que
remete à justiça babilônica, com o código de Hamurabi6.
No entanto, esquece-se que tal punição – em sua forma mais gravosa, como quando se
amputava a mão de alguém que era pego roubando - ocorria somente quando um subalterno,
um escravo, praticava ato atentatório contra seu senhor. Porém, quando o contrário ocorria,
aquele que era dotado de posses, pela pratica de ato atentatório igual ou pior que o que um
escravo ou pessoa sem posses, pagava somente uma indenização ao escravo ou pessoa menos
abastada da sociedade, ou seja, a justiça e, consequentemente, sua aplicação estava diretamente
associada a quem possuía posses que, na época era normal. No entanto, o problema é que tal
modelo serviu de inspiração em muitos aspectos na criação do sistema atual de repressão estatal,
que retribui um mal com outro, mas nesse meio tempo, quem possui melhor classe, possui, com
isso privilégios quando é o sujeito que se submete à aplicação da justiça estatal, por ter
influência, acesso à justiça, poder protelatório (utilizando de diversos recursos para atrasar a
pena), o que, em tese, é rechaçado pelo princípio da isonomia (GRANADOS, 2020).
O entrave em defender a ideia de que a pena possui caráter retributivo, reparando o
mal com o mal foi abordado por Francesco Carnelutti, na obra intitulada “O problema da pena”
(2015), quando aborda a lei do Talião. Segundo Carnelutti, “o erro da lei de Talião está, pois,
em somar os dois males em lugar de subtrair o primeiro do segundo” (CARNELUTTI, 2015,
p. 48).
Observa-se que a ideia trazida pela justiça retributiva, do ponto de vista social, em um
primeiro momento, seria um sistema de resultado versus consequência, que gera, dentre
diversas marcas, um senso de vingança, de não resolução dos conflitos, um dos fatores que
retira a credibilidade da instituição. Assim, na maioria dos casos, recorrer ao Judiciário, acaba
por significar danos a ambas as partes do processo, pois, à pena se atribui um sentido de
“coerção, que impõe uma privação de Direitos ou uma dor, mas não repara nem restitui, nem
tampouco detém as lesões em curso ou neutraliza perigos iminentes” (ZAFFARONI, 2013,
p.99).
Quando se observa o sistema de justiça privada, em primeira mão, pode-se inferir que
ela é diretamente proporcional ao sentimento de impunidade e de desamparo sentidos pelo

6

Um ponto em comum, além do já supramencionado é que erroneamente se imagina que a lei do talião seria a
mais justa possível, vez que, aquilo que fazes em contrário ao ordenamento jurídico lhe retornará
proporcionalmente, independentemente de quem seja o autor.
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corpo social, que inspirado pelo esquadrão da morte7, pune pelo Estado, já que se pensa que o
sistema é moroso, que os criminosos possuem muitas regalias e que no final terminará impune
(MARTINS, 2015).
Desse modo, a mora processual e o baixo índice de resolução de crimes violentos,
como o homicídio, contribuem para a ideia de que a população está por si, o que gera revoltas
e instiga a justiça privada. De acordo com o portal Observatório Do Terceiro Setor (2018), mais
de 90% dos inquéritos de homicídios são arquivados sem solução, o que aumenta o senso de
desamparo da população.
Além disso, de acordo com pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV,
2016), apenas 29% dos brasileiros confiavam na justiça. Nesse sentido, quando se observa os
dados referentes a confiança do brasileiro ao Sistema Judiciário, segundo Pescarolo, "A não
credibilidade das instituições e a sensação de impunidade promovem no cidadão a noção de que
ele não tem a que instância recorrer" (PESCAROLO,2018). A falta de credibilidade atribuída
ao Poder Público8, sobretudo na esfera punitiva, juntamente com a truculência do Estado de
Polícia, tem como possíveis consequências o senso de impunidade e/ou injustiça, é tema de
diversas pesquisas acadêmicas e novas propostas que tendem, geralmente, a substituir ou
minorar o Direito Penal. Uma dessas correntes foi o Abolicionismo Penal, em que se destacam
dois autores: Louk Hulsman (1986) e Nils Christie (1977).
De acordo com Louk Hulsman, o sistema penal deveria ser totalmente abolido, vez
que, não seria racional a manutenção de um mecanismo contraproducente, que representa mais
um entrave social que uma solução viável para a reintegração do apenado, isso porque, como
também exposto por Zaffaroni (2013) - conforme supracitado – não cumpre com os objetivos
propostos a ele. Hulsman propõe a descentralização do ius puniendi Estatal, substituindo-os por
uma administração de conflitos, composta por “pessoas que tentam ajudar os interessados a
compreender sua situação a encontrar, eles mesmos, a solução” (HULSMAN; CELIS, 2005, p.
267).

7

Policiais que agiam – durante a ditadura militar instaurada em 1960 - em nome do Estado, mas que, por deduzirem
que as leis eram insuficientes, partiam para ações dentro da ilegalidade.
8
Compreende-se que há uma possível atribuição negativa aos três poderes no que tange a efetividade, a moralidade
e a eticidade. Isso decorre, dentre muitos aspectos, de uma onda de escândalos os envolvendo e a sensação de que
não há um trabalho real voltado à população. Casos exemplificadores mais recentes da primeira observação são:
a) o mensalão tucano e o petista; b) escândalo do Banestado; e c) operação lava-jato. Da última constatação, podese apresentar os seguintes fatos: a) 48% da população brasileira não possui esgoto tratado (SENADO,2019); b) em
dezembro de 2019, mais de 29% da população carcerária – 222.558 pessoas – estavam em prisão provisória, ou
seja, sem sentença penal condenatória transitada em julgada (CNJ, 2019); e c) a violência e letalidade policial, que
matou, no primeiro semestre de 2019, 2.886 pessoas (G1, 2019). Segundo as pesquisas divulgadas pela Associação
dos Magistrados Brasileiros (AMB), em 2007, 83% da população não confiava na Câmara dos Deputados, 80,7%
no Senado Federal, 54,5% no Governo Federal e 50% não confiam no Judiciário (SENADO, 2007).
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As propostas de Husman, em síntese pautam-se na abolição do sistema penal como o
compreendemos atualmente, adoção de novos mecanismos para resolução de conflitos, com
uma participação mais atuante da vítima e daquele que provocou o dano e, como forma de
prevenção da utilização dos mecanismos antigos nesse novo sistema, propõe a adoção de um
novo sistema de linguagem (HULSMAN; CELIS, 2005).
Já Nils Christie, diferentemente de Hulsman e Celis, não propõe a integral abolição do
sistema penal, já que, para o pesquisador, há algumas situações atípicas em que seria necessária
a repressão Estatal. No entanto, Christie sugere a minoração do Sistema Penal e, como Hulsman
e Celis, também defende um conjunto descentralizado de resolução de conflitos9, bem como
buscas alternativas à prisão (CHRISTIE, 1981, p.11). Outrossim, Christie (1986) ainda critica
a forma de gerar ambiguidades do sistema penal (culpado/inocente; bom/mau; vítima/agressor),
o que, segundo aquele se dá por uma visão rudimentar do ser humano e sua complexidade.
Ocorre que, em uma análise voltada a realidade brasileira, como aponta Claus Roxin
(1997), a descentralização do poder punitivo, com a aplicação das medidas alternativas de
resolução de conflitos, como a mediação, ou até mesmo com a criação de tribunais
comunitários, como propõe Christie (1977, p. 8), aumentaria ainda mais a pena, principalmente
para crimes hediondos, cujo desvalor da ação é muito maior e a justiça social acabaria
reprimindo e aplicando medidas muito mais desproporcionais (por conta do apelo emocional
que certas condutas podem gerar no homem médio)10.
Essa irracionalidade em julgar por parte da sociedade pode ser facilmente observada
na cultura dos linchamentos no Brasil, que possui início após a segunda guerra mundial, se
consolida após a Ditadura de Getúlio Vargas e Militar, ocorrendo até os dias atuais (MARTINS,
2015). Segundo o desembargador e sociólogo José de Souza Martins (2015), autor da obra
“Linchamentos: a justiça popular no Brasil”, há no Brasil, em média, um linchamento por dia,
crescimento que se deu, segundo o pesquisador, após as manifestações de junho 201311 (antes
de tal data, havia de três a quatro linchamentos ou tentativas de linchamento por semana). Tal

9

Christie visa devolver o conflito às partes (CHRISTIE, 1977, p.8), propondo até mesmo um tribunal comunitário
(nighbourhood courts), o que afastaria o poder dos profissionais e transferiria a justiça para mais próximo da
população.
10
Ainda mais que em modelos como o de Nils Christie (1977), afastar-se-ia a mão-de-obra de profissionais, assim,
de forma utópica, a sociedade resolveria conflitos existentes de forma conjunta, o que seria excelente, no entanto,
dificilmente aplicável.
11
As manifestações de junho de 2013 tiveram início com pequenos protestos contra os aumentos das passagens
de ônibus e o número de adeptos cresceu exponencialmente, junto às pautas motivadoras. Segundo o sociólogo
Ruy Braga, “junho de 2013 expressou uma resistência às formas de mercantilização do trabalho e das terras
urbanas manifestada por um desejo de mais democracia e investimentos públicos” (GALILEU, 2018).
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mudança na taxa de linchamentos pode ser um indicativo de que a sociedade possui o
sentimento de estar desprovida de justiça, de tutela Estatal (PESCAROLO,2018).
À luz do que foi apresentado, observa-se que a visão construída de justiça adotado para
a exercer gerou inúmeras repercussões, dentre elas, o senso de impunidade e com ele, possível
descrença no Judiciário, vez que, por mais que haja leis, elas não são efetivas na prática. Esse
fator, acaba por criar a sensação de que não se há instâncias para recorrer, de que a pena não
consegue se equiparar ao dano, o que pode levar à justiça com as próprias mãos.
4. A política do encarceramento em massa
Ab initio, antes de se desenvolver o tema principal deste capítulo, a política do
encarceramento em massa, é imperativo que se apresente alguns dos principais fins da pena,
aqueles que são os principais indicativos de que a pós-modernidade está tomando o direto penal,
em específico. São diversas as atribuições de finalidades da pena, as principais, que aqui serão
citadas, são: a) a retribucionista (com um dos principais defensores, Francesco Carrara), que
estipula como objetivo da pena o reestabelecimento da ordem externa do corpo social,
aproximando-se do viés Hegeliano, com a teoria retributiva da pena; b) a kantiana, que aborda
a pena como um imperativo categórico, ou seja, há um fim em si mesmo, possuindo a pena
caráter ético, não jurídico (BITTENCOURT, 2018, p. 152); e c) a da escola de política criminal,
cujo principal expoente é Franz Vonz Lizst, para essa escola, a pena passa a ser observada como
uma medida que visa a reintegração do encarcerado ao convívio social, agindo como uma
espécie de aperfeiçoadora do apenado (MIRABETE, 2014).
Observando a práxis, o que irá ser realizado ao decorrer deste capítulo, pode-se inferir
que ideais como o reestabelecimento da ordem social ou como uma ferramenta de reintegração
social e aperfeiçoamento do ser, não são atendidas pelo sistema punitivo, o qual gera um fim
da pena embasado na realidade, apresentado por Eugénio Raul Zaffaroni na teoria negativa ou
agnóstica da pena. Tal teoria, ao invés de partir de referenciais externos, como a sociedade, a
moral, a ética, pauta-se no ser, incorpora referenciais ônticos e trata a pena como uma “coerção,
que impõe uma privação de Direitos ou uma dor, mas não repara nem restitui, nem tampouco
detém as lesões em curso ou neutraliza perigos iminentes” (ZAFFARONI, 2013, p.99).
Partindo da teoria agnóstica, observar-se-á a população prisional brasileira e a
situação dos presídios deste país. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional
(DEPEN), de julho a dezembro de 2019, o Brasil contava com um total de 748.009 pessoas em
situação de restrição de liberdade, sendo de maior incidência crimes contra o patrimônio (entre
os homens) e tráfico de entorpecentes (entre as mulheres). Ademais, 33% é de presos
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provisórios (sem sentença condenatória transitada em julgado) e apenas 3,36% se encontra em
regime aberto (DEPEN, 2019).
Os dados apresentados, já em um primeiro momento trazem algumas reflexões, quais
sejam: I) o não cumprimento do fim de reestabelecimento da ordem social; e II) a não
ressocialização do preso. Se não se consegue assegurar a vida digna, qual o sentido do Direito
Penal? Proteger o indivíduo do criminoso ou criar criminosos para que possa punir e reafirmar
o poder Estatal? O questionamento torna-se válido ao notarmos que o Estado não consegue
atribuir um sentido eficaz para a pena, justamente porque, com acertadamente observa Eugênio
Raul Zaffaroni (ZAFFARONI, 2011, p. 127), essa criminalização “[...] visa a pessoa
criminalizada, não para melhora-la, mas para neutralizar os efeitos de sua inferioridade, à custa
de um mal para a pessoa, que ao mesmo tempo é um bem para o corpo social”.
Nesse sentido, de acordo com E. Zaffaroni, o “leque ideológico” que busca legitimar
a pena e, por consequência, o Direito penal, não é capaz de fazê-lo, visto que as “ideologias re:
ressocialização, reeducação, reinserção, repersonalização, reindividualização, reincorporação”
(ZAFFARONI, 2011, p. 126), ao se observar a prática, não existem. Para tanto, demonstra-se
com a utilização da porcentagem de reincidência do Estado do Mato Grosso do Sul, que,
segundo a Câmara dos Deputados é de 80% (BRASIL, 2009, p. 159). Ademais, apenas 20,02%
dos mesmos trabalham e somente 12% estudam, índices preocupantes para a efetividade das
“ideologias re”.
Tais dados carregam algumas reflexões, sendo a principal sobre o percentual de
reincidência e sua relação com a porcentagem que apenados que trabalham ou que estudam e
uma política de produção em escalas de animais que deverão ser explorados e marginalizados
para que a sociedade permaneça sentindo-se segura e temendo o Estado por meio de uma
alienação exacerbada.
Isso porque, ao serem analisados em conjunto, os dados se correlacionam tendendo
sempre ao bem dos governantes, não da população ou do apenado, que, nem mesmo como
cidadão é visto, como no seguinte raciocínio: os criminosos que trabalham vão possuir um
melhor comportamento, a fim de angariar diminuição da pena e progressão de regime, no
entanto, quando for liberto, não conseguirá facilmente um emprego, já que, se nem mesmo de
concurso público podem participar, na iniciativa privada, mais difícil será. Assim, boa parte
não encontra empregos e acaba delinquindo novamente e sendo encarcerada, como ocorre
também no caso dos que buscam estudo.
No exemplo citado, dois dos possíveis beneficiários são: a) o Estado, que ao além dos
acordos que firma com as empresas que se instalam nas penitenciárias, ainda possui justificativa
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para ser cada vez mais agressivo, truculento, já que em tese deu oportunidades e o criminoso
não as aproveitou, sendo aplaudido pelo povo e legitimado a não só culpar a pessoa do
delinquente e não assumir seus deveres, como também o eliminar; e b) as empresas que
possuem módulos de trabalhos nos presídios, já que a mão de obra é extremamente barata e
existem uma série de isenções, como a não aplicação de muitas das leis trabalhistas.
Assim, resta ao Estado legitimar-se, “proteger a população” não só neutralizando
como eliminando o apenado, vez que, “os riscos de homicídio e suicídio em prisões são mais
de dez vezes superior ao da vida em liberdade” (DAIGLE, 1999, p. 303)10, além da morte por
doenças como tuberculose ou imunodeficiência humana (HIV) como divulgado recentemente
no jornal O Globo (2019), as pessoas em situação de cárcere respondem por 10,5% dos casos
de tuberculose no país (seis mil quinhentos e noventa e um casos), com sete mil duzentos e
onze detentos portadores de HIV e quatro mil novecentos e quarenta e seis portadores de sífilis.
Dessa forma, o Estado utiliza das prisões como quartos de despejo, em que se
abandonam objetos até que eles pereçam. Nesse sentido, faz-se alusão à metáfora utilizada pelo
Prof. Eduardo C. B. Bittar, na qual, refere-se ao Estado como uma espécie de jardineiro que
“planifica o terreno para que a grama viceje bela” (BITTAR, 2004), no entanto, por debaixo da
grama, o germe se prolifera. Portanto, a política do encarceramento em massa, como
anteriormente mencionado, não passa de uma distração que visa ocupar a mente, o imaginário
social e aguçar senso de justiça ou vingança. A verdade é que, no fim, para legitimar-se,
necessariamente, o Estado precisa do Estado de polícia, que atua com brutalidade, através da
coação, em detrimento do Estado de Direitos (ZAFFARONI, 1991).
Aplicando-se a mesma lógica, em um processo criminal, soma-se o dano do ofendido
à pena12, o que no caso específico do Brasil quase uma sentença de morte velada, vez que,
quanto mais tempo em um presídio, maior é a chance de contrair doenças contagiosas, tais como
a tuberculose e a Síndrome da imunodeficiência adquirida (HRW, 2019), o que se comprova
com os casos de COVID-19 que cresceram em 82% em 30 dias, nas penitenciárias (UOL, 2020).
Não bastando isso, é conhecido o reino do poder paralelo exercido pelas facções
criminais dentro dos presídios (ONU, 2017), que exercem grave violência contra aqueles que
participam da facção, o que coage o encarcerado a escolher entre adentrar na criminalidade
mais profunda, que envolve crimes de natureza mais gravosa (considerando que os crimes mais

12

Ao invés de subtrair a dor infligida, o mau causado da pena, soma-se mais mal a pena, funcionando como
justificativa o indivíduo ter delinquido, ou seja, não basta ter a liberdade restrita, veladamente há também uma
série de Direitos violados, o tratamento desumano é justificado pelo erro inicial, no sentido de “[...] é só você não
estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá [...]” (BOLSONARO, 2018).
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recorrentes são de tráfico de drogas e contra o patrimônio) ou ser morto ou agredido
diariamente.
Assim, tanto a pena não repara o mal cometido como não reestabelece a ordem social,
pois, soma o resultado do delito à pena, aloca o infrator penal em quartos de despejo e os
abandonam a própria sorte, o que incide no terceiro ponto apontado acima, a ressocialização do
preso. Para abordar esse aspecto é antes necessário falar sobre o caráter da reclusão. A princípio,
somente a liberdade de ir e vir deveria ser tolhida daquele que contrariasse a lei penal, porém,
é retirado muito mais, como o Direito ao acesso à saúde, à integridade física e mental, ao
saneamento básico, ao mínimo de higiene e até mesmo Direitos trabalhistas (nos casos em que
há módulos de trabalhos dentro das penitenciárias)13.
Os campos de concentração modernos e suas mazelas são reconhecidos pelo
Informativo n.º 798 (STF,2015), originado pela Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n.º 347 MC/DF, apresenta o Estado de Coisa Inconstitucional (ECI) do sistema
carcerário brasileiro. No entanto, de 2015 para 2020, a população carcerária está em progressão
acelerada, crescendo em mais de 56 mil presos e as penitenciarias continuam com o mesmo
problema de superlotação, falta de médicos/ profissionais da saúde, falta de saneamento, falta
de estrutura, dentre outros pontos.
Dessa forma, verifica-se que, quando o Estado não está se ocupando na manutenção
da vida indigna, está provendo recrutas para organizações criminosas (se não simultaneamente),
que se ocupam em os capacitar dentro do presídio para que possam exercer violência também
fora das grades, não só não há uma manutenção da ordem social, como também a quebra da
mesma, sendo necessária, cada vez mais, a legitimação do Estado através do exercício
truculento da força, sobrepondo o Estado de Direito ao Estado de polícia (ZAFFARONI, 2018,
p.23).
Tal compreensão, principalmente quando se direciona o olhar ao Direito penal, gera
diversos óbices, vez que atua através de uma solução paliativa, como as medidas de restrição
de Direitos ou privação de liberdade, em que não se resolve o problema em si, apenas o afasta
por um espaço de tempo. Essa ineficiência da justiça retributiva fica evidente quando se observa

13

Nesse contexto, parece que o Brasil não mudou tanto do período Regencial à República, permanecendo intacto
o sentido atribuído a expressão “coisa para inglês ver”, atribuída para as leis demagógicas, sem efetivação, o que
possibilitava o contínuo tráfico de escravos. Atualmente, as leis trabalhistas, a Constituição Federal, muitas vezes
trazem o mesmo sentido, pois, é vedada pena de morte, é vedada tortura, é vedado trabalho análogo à escravidão,
mas mesmo assim ocorrem, executadas pelo próprio Estado. No caso dos módulos de trabalho, por exemplo, não
há férias, não há décimo terceiro, não há qualquer auxílio ou seguro ao preso, que recebe um salário mínimo e se
ocorrer qualquer problema no decorrer do processo de trabalho é substituído, como se fosse a peça de uma
máquina.
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que a taxa de reincidência no Brasil é de 70% (IPEA, 2015, p. 11) e que a população carcerária
aumentou em 83 vezes em setenta anos (IPEA,2015, p. 10). Assim a resposta apresentada é
insuficiente para todas as partes do processo, pois, para a vítima a punição não é suficiente14 e
para o agressor, a pena não é eficiente para o recuperar (no sentido de arrependimento e
mudança de comportamento), já que, quando se verifica a taxa de reincidência o que deveria
ser regra (não reincidir) é exceção.
5. Conclusões
À luz de tudo que fora abordado na presente pesquisa, de fato, observa-se que a pósmodernidade está se apresentando ao Direito Penal, através de sintomas, quais sejam: a) Justiça
privada; e b) política de encarceramento em massa. Através da utilização de dados fornecidos
pelo poder público, livros e matérias de crivo jornalístico, pode-se reunir uma série de fatores
que indicam a quebra de expectativas atribuídas pela modernidade ao Direito.
Infere-se que muitos dos ideais propostos pelo iluminismo ao Direito, sobretudo ao
Direito Penal, não foram atingidos. O Direito, como compreendido a partir da modernidade,
não é uma ferramenta que aperfeiçoa o ser humano, mas que, nos termos aqui postos, gera um
senso de vingança, cumula sofrimentos, gera insegurança social e é diminuído cada vez mais
pelo Estado de Polícia. A pena, em específico a de restrição de liberdade, não só não reintegra
o delinquente como inflige uma série de princípios fundamentais à dignidade humana.
O brasileiro cada dia que passa menos tem a sensação de que há alguma instância para
recorrer. Dessa forma, a presente pesquisa possui o intuito de instigar ao pensamento sobre essa
crise de valores, costumes, significados, dentre outros aspectos, que está incidindo sobre o
Direito, vez que, as respostas apresentadas tradicionalmente não são suficientes para sanar tais
questionamentos. É preciso repensar as formas de abordagem do Direito, as formas de resolução
de conflito, as formas de aplicação da justiça. É preciso um novo olhar para a sociedade,
verificando aquilo que está falhando, que não está conseguindo apresentar resultados eficientes
e mudar ou descontinuar sua aplicação.
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de personalidade eletrônica para as inteligências artificias como forma de efetivação da responsabilização civil.
Justifica a importância de se debater o tema em razão da grande utilização dessas tecnologias na sociedade, o que
consequentemente gera reflexos no mundo jurídico. Utilizar-se-á o método dedutivo, sendo abordada produções
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1. Introdução
A humanidade passou por diversas transformações no decorrer dos tempos. Muitas
destas decorrentes de inventos e instrumentos que visaram aprimorar a qualidade de vida dos
seres humanos em sociedade.
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Dentre essas transformações que ocorreram ao longo do tempo, pode-se citar como exemplos
as três revoluções industriais, - atualmente já consideradas “Quatro”, pois se tem defendido
fortemente que a quarta revolução está em curso, sendo ela atrelada à figura da tecnologia,
conforme afirmam DONEDA, MENDES, SOUZA e ANDRADE (2018, p. 10):
Enquanto a Primeira Revolução Industrial foi baseada em água e vapor para mecanizar a produção,
e a Segunda usou energia elétrica para criar produção em massa; a Terceira Revolução Industrial
alavancou a eletrônica e a tecnologia da informação para automatizar a produção. Agora, devido ao
número de tecnologias que, progressivamente, estão se integrando no nosso dia a dia (variando de
robótica e inteligência artificial à biotecnologia e à Internet das coisas), estamos na Quarta
Revolução Industrial que, alimentada por dados, está eliminando as fronteiras entre a Física e a
Biologia.

Destaca SCHWAB (2016, p.19) que a Quarta Revolução Industrial, por ele denominada
“revolução tecnológica”, teve como termo inicial o período próximo ao ano 2000. Ressalta,
ainda, que a respectiva revolução não se assemelha às demais que ocorreram em razão das
incertezas que as tecnologias nela envolvidas podem trazer.
De fato a tecnologia ocupa uma parte importante na sociedade contemporânea e se faz presente
na vida das pessoas. Como exemplo, nota-se a tecnologia no uso cotidiano de smartphones,
computadores, carros, nas automações em fábricas, em câmeras de vigilância, na sua utilização
em estudos para descoberta de curas para doenças, entre outros.
O desenvolvimento e a evolução da tecnologia são tão notórios que ultimamente foram – e estão
sendo – criados sistemas eletrônicos artificiais dotados de autonomia, desempenhando funções
sem a necessidade de intervenção externa, considerando a sua eficiência e autoaprendizagem
para criar e executar determinados atos (CHAVES, 2017, p. 55).
Assim, os sistemas tecnológicos romperam com o paradigma de que serviriam somente para a
execução de cálculos, transcendendo a finalidade de um mero acessório algorítmico.
Quanto à evolução destes sistemas inteligentes autônomos, MEDON (2020, p. 31) destaca
inclusive a utilização da tecnológica durante a pandemia da Covid-19, como instrumento de
busca de uma cura, também como mecanismo de prevenção e combate ao vírus através da
criação de relatórios e estatísticas que apontam os lugares mais propensos a um possível surto
de contaminação, não se esquecendo de ressaltar a importância desta para as pessoas durante
os isolamentos sociais, minimizando uma série de efeitos negativos, inclusive àquelas
relacionadas a problemas psicológicos.
Os impactos na utilização destas tecnologias surtem reflexos não apenas na vida relacional de
cada ser humano, mas também em várias áreas e campos do conhecimento, como na medicina,
na política, direito, entre outros.
No direito, os reflexos são inúmeros, fazendo com que o mundo jurídico venha a debater e
assim regularizar riscos e conflitos que venham a surgir.
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É inegável a importância da tecnologia na sociedade. A prova disso é que a Constituição Federal
Brasileira de 1988 se atentou em dispor de um capítulo especifico (capítulo IV - Da ciência,
tecnologia e inovação) como forma de incentivo, devendo ser destacado o caput do Art. 218 da
referida lei:
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a
pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.
Ocorre que, ao passo que a Constituição Federal Brasileira dispõe acerca de regras gerais de
promoção ao desenvolvimento da tecnologia, ainda não há parâmetros para tratar das
consequências e reflexos que os instrumentos tecnológicos acarretam no tecido social, inclusive
em relação às inteligências artificiais autônomas, ou seja, àquelas que criam e executam atos
sem a necessidade da intervenção humana.
Em verdade, a falta de parâmetros e regras quanto ao tema não é um problema só no Brasil,
visto que, por se tratar de um tema considerado prematuro, ainda há mais questionamentos
realizados do que respostas propriamente ditas, isso em âmbito global.
Compreendendo a necessidade de se buscar respostas, os pesquisadores e juristas de todo
mundo vêm se empenhando a fim de criar regras para questionamentos que surgem
diuturnamente à respeito da inteligência artificial e seus reflexos.
Quanto à necessidade de regulamentação das tecnologias desenvolvidas, pondera CHAVES
(2017, p. 55) que:
O direito, enquanto complexo de normas sistematizadas que regula e pacifica as relações sociais,
para não se tornar obsoleto e ineficaz, deve acompanhar a evolução da sociedade e sujeitar-se à
dinâmica social, o que resulta na sua constante reestruturação. E nem poderia ser diferente, já que,
com o desenvolvimento social e tecnológico, alguns costumes são consolidados, práticas e padrões
são superados, estabelecendo-se novas relações, as quais, nem sempre, encontram-se reguladas pelo
direito. Diante desse quadro, há que se remodelar o direito, para que abarque as relações emergidas,
mediante o desenhar de seus aspectos jurídicos.

No mesmo sentido asseveram PIRES e SILVA (2017, p. 243), pois, ainda que não estejam
nítidos os problemas que possam surgir em decorrência das tecnologias autônomas, inclusive
pelo fato delas estarem em constante evolução, é certo que deve pelo menos haver a
regulamentação dos eventos danosos que possam ocorrer em decorrência destas.
Nessa esteira, os países da Europa despontam como precursores em âmbito global na elaboração
de propostas que visem à criação de regras para as inteligências artificiais.
Um exemplo disso é que em 2017 foi aprovado pelo Parlamento Europeu uma resolução com
recomendações visando à regulamentação de regras no Direito Civil para tratar de assuntos
exclusivos à robótica.
A resolução do Parlamento Europeu surgiu como uma grande novidade em razão das
recomendações e ideias ali previstas. EHRHARDT JUNIOR e SILVA (2020, p. 70) destacam

24

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: ANÁLISE DA PROPOSTA DO PARLAMENTO
EUROPEU QUE ESTUDA ATRIBUIR PERSONALIDADE AOS ROBÔS
AUTONÔMOS

que além da ideia de regulamentação quanto à robótica, a resolução foi bem ampla no sentido
de buscar conceituar robôs, de se discutir o que seria considerada inteligência autônoma,
abordando, ainda, o eventual registro destas inteligências, a possibilidade de criação e utilização
de seguros específicos para inteligência artificial a fim de facilitar eventual responsabilização
civil, e o mais surpreendente, a possibilidade de atribuição de personalidade para inteligência
artificial, a chamada personalidade eletrônica (e-personality).
Dentro das diversas ideias que foram trazidas pelo Parlamento Europeu, a possibilidade de
atribuição de personalidade (personalidade eletrônica) para a inteligência artificial como forma
de tornar efetiva a responsabilização destas tecnologias ganhou destaque no cenário jurídico.
Foram levantados diversos debates, inclusive a respeito se de fato existe fundamento para a
atribuição de personalidade, bem como se a referida atribuição seria efetiva para a busca da
responsabilização civil.
E aqui está a grande problemática: existe a real possibilidade de criação da personalidade
eletrônica? Ainda que a resposta seja positiva, tal reconhecimento traria a efetividade na qual
se busca o Parlamento Europeu? Estas são as problemáticas que se tentará responder, ainda que
sinteticamente, neste trabalho.
Entretanto, cumpre salientar que independente se em um futuro próximo será ou não atribuída
personalidade às inteligências artificiais, bem como se ela seria um instrumento de efetividade
da responsabilização civil, é de se exaltar o interesse das pessoas que integram a área do
conhecimento jurídico discutirem e abordarem a ideia quanto à esse tema.
Nesse sentido, TEPEDINO E SILVA (2019, p. 85) elogiam o comprometimento dos
pesquisadores na área do direito em debater um tema tão relevante e atual:
A presença da inteligência artificial no cotidiano das pessoas se afirma de modo crescente, inconteste
e sem indicações de reversão. Não é de se estranhar – antes, sim, de se aplaudir –, portanto, a
proliferação de estudos preocupados em delimitar os impactos dos sistemas inteligentes sobre os
mais variados ramos do direito, em geral, e do direito civil, em particular.

Portanto, resta mais do que evidenciado que o Direito tem um papel de extrema importância
dentro da tecnologia, sendo necessária que a referida área do conhecimento busque
regulamentar as inovações tecnológicas que surgiram e que estão surgindo dia após dia, em
razão da relevância destas na sociedade.
2. Proposta do Parlamento Europeu de regulamentação da Inteligência Artificial
Quando se pensa em inteligência artificial inevitavelmente se vem em mente a ideia fictícia de
máquinas tecnológicas que se assemelham fisicamente com os humanos. Pode se dizer que tal
fato muito se dá em razão da influência cultural, literária, e, inclusive, da indústria
cinematográfica, que há décadas vêm produzindo filmes nesse sentido.
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Essa influência fictícia no imaginário popular não surgiu recentemente. Destacam TEPEDINO
e SILVA (2019, p. 62) que:
Não se pode dizer, contudo, que os debates e as cogitações sobre as repercussões da inteligência
artificial nas relações sociais são propriamente recentes (e tampouco restritos à comunidade
jurídica). A literatura, o teatro e o cinema muitas vezes enriqueceram o imaginário popular com a
suposição das transformações que os avanços tecnológicos poderiam incutir nos mais variados
aspectos da vida das pessoas.

Ademais, ressalta SOUZA (2020, p. 4) que a aproximação da semelhança, ainda que fantasiosa,
entre pessoas e máquinas através da cultura, da indústria cinematográfica, e de outras
influências, fizeram levantar diversos dilemas, inclusive éticos, no sentido de ser discutida a
viabilidade da existência e aplicação destas tecnologias na sociedade.
Ocorre que a inteligência artificial vai muito além de uma mera ficção ou do fato de terem a
fisionomia semelhante a de uma pessoa. Pelo contrário, a inteligência transcende tal ideia, visto
que na realidade a maiorias dessas tecnologias fogem daquela figura criada no imaginário
popular (DONEDA, MENDES, SOUZA e ANDRADE, 2018, p. 7).
Independentemente da materialização física do robô, parecendo-se ou não com pessoas, o certo
é que a utilização intensa pela sociedade e a evolução destas tecnologias, inclusive com
incremento de suas autonomias, além de trazer grandes benefícios, pode causar diversos tipos
de danos.
A necessidade de debater temas relacionados às inteligências artificiais, em especial na
responsabilização civil, se dá em razão da autonomia, imprevisibilidade e autoaprendizado das
máquinas, que dificultam a mensuração de como a inteligência artificial chegou ao evento
danoso, quais sujeitos poderiam ter contribuído para a programação e em qual grau cada um
deve ser responsabilizado pelo evento danoso, se é que deve ser buscado a responsabilização
destes sujeitos.
Dentre estes estudos já desenvolvidos, o que certamente ganhou mais notoriedade foi a proposta
de recomendações pelo Parlamento Europeu aprovada no dia 16 de fevereiro de 2017, cuja
finalidade é criar regras no âmbito do Direito Civil na área da Robótica.
A proposta trouxe diversas problemáticas a fim de buscar a criação de regras que possam
amparar todo cenário tecnológico que vem se desenvolvendo, minimizando assim a
possibilidade de lacunas.
A proposta em sua introdução (itens A ao S) destaca a relevância de serem abordadas e criadas
regras no âmbito da robótica, uma vez que a tendência atual é o crescimento do
desenvolvimento de máquinas inteligentes e autônomas que tenham a capacidade de criar e
executar atos independentes do auxílio ou determinação humana.
Aliás, a proposta destaca em seu item B que em razão desta era de sistemas robóticos, está
sendo desencadeada uma nova revolução industrial (quarta revolução industrial), surtindo
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efeitos em praticamente todas as camadas da sociedade, motivo pelo qual deve ser crucial que
o legislador pondere regras que abordem todas as implicações que possam surgir no âmbito
jurídico e ético:
B. Considerando que, agora que a humanidade se encontra no limiar de uma era em que robôs,
«bots», androides e outras manifestações de inteligência artificial (IA), cada vez mais sofisticadas,
parecem estar preparados para desencadear uma nova revolução industrial, que provavelmente não
deixará nenhuma camada da sociedade intacta, é extremamente importante que o legislador pondere
as suas implicações e os seus efeitos a nível jurídico e ético, sem pôr entraves à inovação.

Nos princípios gerais (itens T ao Y), a proposta em comento afirma que se faz necessária a
introdução de um conjunto de normas que venha a reger, em especial, a responsabilidade, a
transparência, a prestação de contas e que traduzam os valores universais atrelados aos
humanos.
No dito documento ainda é tratado de princípios gerais relativos ao desenvolvimento da
robótica e inteligência artificial, necessidade de observação dos princípios éticos, sugestão de
criação de uma Agência Europeia que venha reforçar a cooperação dos Estados-Membros,
maximizando assim a aplicação das regras a serem introduzidas, além de outros assuntos
relevantes apresentados ao longo da proposta como os impactos ambientais e educacionais que
poderiam advir e que também necessitariam de uma introdução de regras.
Entretanto, aqui convém analisar somente as propostas relacionadas à responsabilização civil
que poderiam ser introduzidas.
Os assuntos atinentes à responsabilização são tratados entre os itens 49 ao 59. Logo no item 49
é ressaltado a imprescindibilidade de ser resolvida a questão da responsabilização civil
decorrente de danos decorrentes de Inteligência Artificial:
49. Considera que a responsabilidade civil pelos danos causados por robôs constitui uma questão
crucial que tem de ser igualmente resolvida ao nível da União, a fim de garantir o mesmo nível de
eficácia, de transparência e de coerência na execução da segurança jurídica em toda a União para
benefício dos cidadãos, dos consumidores e das empresas.

No Item 59 são apresentadas algumas possíveis soluções jurídicas a serem debatidas pela
Comissão que analisará a proposta no âmbito da responsabilização civil, podendo ser destacado
a sugestão de criação de regime seguros obrigatórios, de fundos compensatórios, bem como a
ideia de se atribuir personalidade para a Inteligência Artificial como forma de almejar a
responsabilização civil.
3. Atribuição de personalidade para Inteligência Artificial
A proposta do Parlamento Europeu aprovada no 16 de fevereiro de 2017 trouxe algumas
sugestões como forma de se buscar a efetividade na reparação de eventuais danos que possam
ser cometidos pela Inteligência Artificial.
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Importa salientar que é natural que a Europa, por ser considerada desenvolvida
tecnologicamente, tenha sido a pioneira em trazer ao debate a proposta em questão a fim de
estabelecer regras no tocante à Inteligência Artificial.
No Brasil atualmente não há conhecimento de elaboração de propostas a fim de objetivar a
criação de regras no mesmo sentido.
Entretanto, a ideia de criação de personalidade eletrônica não pode ser desconsiderada pelos
demais continentes, e inclusive pelo Brasil, uma vez que os debates que estão surgindo na
Europa certamente surtirão efeitos no âmbito global. Na mesma linha afirma SOUZA (2020, p.
45) por compreender que os dilemas apresentados na proposta da União Europeia apresentará
uma utilidade, em certa medida, universal.
Assim, ainda que se trate de uma proposta que tenha origem na Europa, é de suma importância
que sejam debatidos aqui os termos lá apresentados, visto que a possibilidade de se criar
entendimentos universais é totalmente possível.
MEDON (2020, p. 377) cita que, mesmo com as diferenças entre sistemas jurídicos, havendo
inclusive a adoção da personalidade eletrônica pelas consideradas potências mundiais,
certamente o Brasil será pressionado a adotar tal teoria, motivo pela qual é imprescindível que
já haja o debate sobre o tema aqui no Brasil a fim de verificar a compatibilidade, e se for o caso
incorporar tal categoria no nosso ordenamento jurídico.
Quanto à proposta, uma das sugestões que ganhou bastante notoriedade foi o item 59, f, da
referida proposta, uma vez que a mesma sugeriu estudos a fim de verificar a possibilidade de
atribuição de personalidade eletrônica (e-personality) para Inteligência Artificial.
O intuito da sugestão através da proposta do Parlamento Europeu foi no sentido de se atribuir
personalidade como forma de se buscar uma efetividade na responsabilização civil, dotando a
Inteligência Artificial de personalidade justamente para que ela possa responder pelo seu evento
danoso.
Inevitavelmente o debate surtiu reflexos na comunidade jurídica, surgindo posicionamento
tanto no sentido de ser viável e possível a atribuição de personalidade, como também no sentido
de não ser uma ideia viável e, inclusive, efetiva.
Nessa linha, destaca Barbosa (2017, p. 1481) que:
Vários são os argumentos que se têm avançado para sustentar a atribuição de personalidade jurídica
aos mecanismos dotados de inteligência artificial. Desde logo, têm-se em conta as características
dos robots: autonomia, autoaprendizagem, adaptação do comportamento ao meio ambiente, para,
com base nelas, se sustentar que alguns apresentam um nível de inteligência superior a alguns seres
humanos, tais como crianças, pessoas em coma, fetos, entre outros. Por outro lado, relembra-se que
também às pessoas coletivas é atribuída personalidade jurídica, embora não se confundam com os
seres humanos.
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Cumpre salientar que a ideia de atribuição de personalidade para entes não humanos não é
exclusiva às Inteligências Artificiais. MEDON (2020, p. 353-354) em sua obra ressalta tal fato,
pois a Nova Zelândia já reconheceu personalidade para o rio “Whanganui”. Ademais, o jurista
ainda faz menção ao robô “Sophia”, que no ano de 2017 teve reconhecida a sua cidadania na
Arábia Saudita. O jurista brasileiro inclusive destaca que um dos argumentos utilizados como
forma de defesa para atribuição é justamente o já reconhecimento de personalidade a entes não
humanos.
Outro argumento que é utilizado como fundamento a fim de se atribuir personalidade às
tecnologias dotadas de inteligência artificial estaria vinculada às características de tais
mecanismos, pois os mesmos apresentariam igual ou maior grau de inteligência e capacidade
que alguns seres humanos, como crianças e pessoas que tenham alguma limitação cognitiva.
Não concordando com os argumentos que estão sendo utilizados para atribuição de
personalidade eletrônica, PAGALLO (2018, p. 05) critica a proposta do Parlamento Europeu
afirmando que o debate de atribuição de personalidade estaria equivocada, pois não importaria
saber se a reponsabilidade dos robôs depende da personalização. Acrescenta ainda que, se o
intuito é a personalização, deveria então ser averiguada a análise funcional da tecnologia a fim
de concluir se ela atinge os requisitos para tal reconhecimento.
Na mesma linha defende BARBOSA (2017, p. 1479) por compreender que o objetivo principal
de atribuição de personalidade pela proposta está centrada na ideia de responsabilização e não
sobre a própria personalidade, como deveria ser.
Se a ideia é discutir a criação de uma personalidade especifica para inteligência artificial, a
mesma deve estar atrelada à análise e estudos que busquem respostas a fim de concluir se essas
tecnológicas possuem o elementos necessários para tal reconhecimento.
O reconhecimento da personalidade eletrônica como forma de efetivação da responsabilização
civil não parece ser o caminho mais adequado, ainda mais no caso da proposta do Parlamento
Europeu que trouxe essa sugestão dentro do tópico que trata exclusivamente da
responsabilidade civil. PEREIRA (2020, p. 9) vai além, concluindo que mais do que
inadequado, não se faz possível defender a personalização com a finalidade especifica de
reparação de danos.
Aliás, a própria criação de personalidade eletrônica poderia resultar em entraves no instituto da
responsabilidade civil, visto que ela poderia de certa forma limitar a responsabilização das
pessoas envolvidas na criação e desenvolvimento da tecnologia (SOUZA, 2020, p.45).
Quanto ao argumento de que as inteligências artificiais podem ser mais inteligentes e capazes
que alguns seres humanos, e, portanto, deve ser buscada o reconhecimento da personalidade,
BARBOSA (2017, p. 1482) explica que tal argumento não deveria ser utilizado, visto que, ainda
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que a tecnologia seja muita avançada, tal analogia seria “desdignificante” para os próprios seres
humanos.
Comparar a sofisticação das máquinas e o seu desenvolvimento com os seres humanos não
parece ser o argumento mais convincente. Salienta-se que todas as regras e normas foram e são
criadas a fim de proteger a existência dos seres humanos, enquanto a tecnologia é somente uma
criação do próprio ser humano. Afinal, a construção do ser humano passa por uma série de
experiências sensoriais que, a par da possibilidade de aprendizado baseado em experiências da
inteligência artificial, como alerta HABERMAS (2004, p. 21) dependem de respostas que
“concernem à autocompreensão ética da humanidade em seu conjunto”.
Ainda que as inteligências artificiais sofisticadas sejam dotadas de certo grau de autonomia e
imprevisibilidade, tais características não serão suficientes para o reconhecimento de uma
personalidade, visto que lhe faltaria os demais atributos intrínsecos ao ser humano, como a
consciência, sensciência, o agir ético e o cuidado em cada tomada de decisão (MEDON, 2020,
p. 359).
EHRHARDT JUNIOR e SILVA (2020. p. 76) concluem que a adoção da personalidade
eletrônica acarretaria problemas no que tange o próprio fundamento da criação de
personalidade, por entender não haver fundamento antropológico-axiológico para tal
reconhecimento, cumulado ao fato de entenderem que não há necessidade de tal criação,
considerando que há outras formas de assegurar a reparação de danos sem incorrer na
formulação de uma nova personalidade.
Mesmo que seja reconhecida a atribuição de personalidade, devem ser estipulados parâmetros
a fim de estabelecer quais modalidades de inteligências artificias serão reconhecidas como
sujeito de direitos, uma vez que há vários graus de autonomia. Devido a diversificações de
robôs e inteligências artificiais, inclusive em graus de autonomia e desenvolvimento, CHAVES
(2017, p. 71) e NEGRI (2020, p. 22) citam que deveria ocorrer a criação de autoridades
certificadoras a fim de aferir o grau de autonomia e assim mensurar quais tecnologias seriam
dotadas de personalidade.
São vários os obstáculos a serem superados para se buscar uma atribuição de personalidade
para a inteligência artificial, pelo menos no cenário atual.
Adverte MAGRANI (2019, p. 110) que, ainda que a proposta do Parlamento Europeu seja
interessante, tal tipo de regulação não pode ser precipitada, defendendo que o avanço jurídicoregulatório seja acompanhado de perto por um debate ético maduro e inclusive nas esferas
públicas das sociedades afetadas.
Portanto, conclui-se que, pelo menos no cenário atual, a proposta de criação de personalidade
eletrônica está longe de se tornar realidade, pois, para tal reconhecimento é necessário ser
debatido se a inteligência artificial cumpre os requisitos necessários para ser reconhecida como
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detentora de direitos, estabelecendo parâmetros inclusive de quais seriam os direitos e deveres
oriundos dessa personificação, desvinculando-se assim da ideia central de atribuição de
personalidade como forma de efetivação da responsabilização civil como pretende
originalmente a Proposta do Parlamento Europeu.
4. Efetividade da personalidade eletrônica na responsabilidade civil
Ainda que exista diversos obstáculos e questionamentos que, ao menos no cenário atual,
evidenciam não ser possível a atribuição da personalidade eletrônica, não se pode deixar de
debater os reflexos que tal reconhecimento poderia trazer, em especial na responsabilidade civil.
A relevância da discussão se torna importante, pois, ainda que se aparente estar longe de um
cenário adequado para a atribuição da personalidade, é inegável que a tecnologia vem evoluindo
em passos largos, o que justifica a discussão.
Assim, são importantes os seguintes questionamentos: A personalidade seria a forma mais
simples, prática e eficaz para tal efetividade? Seria necessária a atribuição da personalidade
para se promover a efetividade da responsabilização civil?
Analisando a ideia da personalidade eletrônica verifica-se que a mesma se trata de uma situação
considerada complexa. Inicialmente deveria ser investigada a questão de possibilidade ou não
de tal atribuição, depois, se reconhecida, deveriam ser estabelecidos parâmetros a fim de prever
quais tipos de tecnologias poderiam se enquadrar como detentoras de personalidade, e, por fim,
o mais importante, garantir que estas máquinas dotadas de personalidade detenham patrimônio
suficiente para garantir a reparabilidade integral de eventuais danos que possam cometer
(SOUZA, 2020, p. 38).
Em razão do desafiador e custoso caminho a percorrer, outras formas de buscar a
responsabilização por eventos danosos decorrentes da aplicação de inteligência artificial levam
vantagens em razão da menor complexidade. Neste passo, criação de seguros e fundos
compensatórios, como citam EHRHARDT JUNIOR e SILVA (2020. p. 76):
Tal argumento desconsidera, contudo, o fato de que a criação de personalidades eletrônicas visa
atender à própria dignidade do ser humano, considerando que surge em um contexto cuja
preocupação é precisamente assegurar a reparação dos prejuízos de vítimas de acidentes com
inteligência artificial. Não se trata de imputar às máquinas um mero status legal, mas de criar
mecanismos que tutelem melhor os interesses dos seres humanos envolvidos. Tal preocupação,
entretanto, não se afigura suficiente para concluir pela procedência da criação da chamada e-person.
Isso porque tal criação não asseguraria efetivamente a indenização e porque existiriam outros
mecanismos aptos a ensejar a reparação integral do dano, tais como seguros obrigatórios, por
exemplo.

Afora toda a complexidade que orbita na criação da personalidade eletrônica e sua atribuição
às inteligências artificiais, se comparada esta solução com a criação de seguros e fundos
compensatórios, emerge a questão da efetividade da personalidade eletrônica no âmbito da
responsabilização civil.
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O grande dilema estaria na necessidade de que a inteligência artificial dotada de personalidade
tenha patrimônio suficiente para arcar com os danos cometidos em sua integralidade. Afinal, a
função da responsabilidade civil neste aspecto é justamente imputar o dever de reparar a
alguém, que deverá, com seu patrimônio, reparar o dano. Se atribuída a personalidade, mas não
observada essa questão, a solução carecerá de efetividade.
Ainda que a inteligência artificial dotada de personalidade não detenha patrimônio suficiente,
poderia se defender a responsabilização subsidiária ou conjunta das pessoas responsáveis pela
criação da tecnologia.
Entretanto, pondera CASTRO JUNIOR (2019, p. 268) que em razão da qualificação da
inteligência artificial como dotada de personalidade própria, o que afastaria o argumento de
falha ou defeito da máquina, não poderia se buscar a responsabilidade de quem foi responsável
pela sua criação ou desenvolvimento, não podendo nem se cogitar na possibilidade de
desconsideração da personalidade da inteligência artificial para atingir o patrimônio de seu
criador:
Assim, considerando-se o robô como pessoa, ele se qualifica com o mesmo status de pessoa física.
Consequentemente não se pode cogitar de desconsideração de sua personalidade jurídica para
alcançar quem quer que seja, programadores, fabricantes, distribuidores etc. A uma, porque não se
trata de produto, que, por defeito ou dano dele decorrente permita responsabilização do fornecedor;
a duas, porque a personalidade jurídica da pessoa é direito da personalidade, absoluto, indelegável,
intransmissível.

Nota-se que não se trata de equiparar o robô a pessoa jurídica, mas a pessoa física, assim, não
seria possível desvelar a personalidade atribuída à inteligência artificial para atingir o
patrimônio de seus criadores.
Diferente da personalidade, os seguros e fundos compensatórios aparecem como alternativas
mais promissoras e efetivas, visto que seriam capazes de cobrir tanto as falhas humanas, como
também os danos ocasionados por atos autônomos da própria máquina (MEDON, 2020, p. 387).
DONEDA, MENDES, SOUZA e ANDRADE (2018, p. 9) concluem que a personalidade não
seria o meio mais efetivo para a responsabilização civil, visto que ela não é “a única (e quiçá a
melhor) forma de direcionar a questão dos danos causados por robôs inteligentes”.
Na mesma linha afirma MEDON (2020, p. 378) que a atribuição de personalidade não é o
mecanismo mais útil e efetivo se comparada às demais propostas para a operacionalização da
responsabilidade civil no âmbito das inteligências artificiais. Porém, o mesmo deixa uma
ressalva em sua conclusão, ressaltando que o posicionamento exposto pode sofrer mudanças
futuramente em razão do dinamismo tecnológico.
Veja que na parte final da proposta aprovada do Parlamento Europeu é destacado nos anexos a
importância de que a solução jurídica escolhida como forma de responsabilização não venha
limitar a efetividade da indenização:
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Qualquer solução jurídica aplicada à responsabilidade dos robôs e da inteligência artificial em caso
de danos não patrimoniais não deverá, em caso algum, limitar o tipo ou a extensão dos danos a
indenizar nem as formas de compensação que podem ser disponibilizadas à parte lesada, pelo
simples fato de os danos terem sido provocados por um agente não humano.

Em razão dos dilemas e questionamentos, cumulado à finalidade que busca a proposta do
Parlamento Europeu, qual seja de uma solução jurídica efetiva no âmbito da responsabilidade
civil, PIRES e SILVA (2017, p. 243) concluem que certamente os seguros obrigatórios e os
fundos de compensação são a solução mais provável a ser utilizada:
Ao final, o documento, que serviu para iniciar o debate que deverá culminar na posterior
regulamentação da responsabilidade civil pelos atos da IA na legislação interna dos países-membros
da União Europeia, destaca que uma solução possível e provável, tendo em conta a complexidade
do tema, deve ser a instituição de um regime de seguros obrigatórios, como já acontece, por exemplo,
com a circulação de automóveis nos países-membros, que deverá impor aos produtores ou aos
proprietários de robôs a subscrição de um seguro para cobrir os potenciais danos que vierem a ser
causados pelos seus robôs, sugerindo, ainda, que esse regime de seguros seja complementado por
um fundo de compensação, para garantir, inclusive, a reparação de danos não abrangidos por
qualquer seguro

Nesse trilhar, a criação de um status legal de personalidade para as inteligências artificiais não
garantiria efetivamente a indenização, cumulado ao fato de que existiriam outros mecanismos
aptos a ensejar a reparação integral do dano, tais como seguros obrigatórios e fundos de
compensação, por exemplo (EHRHARDT JUNIOR e SILVA, 2020. p. 75).
Assim, além de todos os dilemas éticos e desafios jurídicos que existem para a atribuição da
personalidade eletrônica, verifica-se que mesmo que haja o reconhecimento a personalidade
eletrônica, pelo menos no cenário atual, não parece ser o caminho mais efetivo no âmbito da
responsabilidade civil.
5. Conclusão
Conforme abordado ao longo deste artigo, a tecnologia, em especial as inteligências artificiais
dotadas de autonomia, vem se tornando cada vez mais importante e integrante na vida da
sociedade, ressaltando que o seu espaço na vida cotidiana só tende a aumentar
consideravelmente aos grandes avanços tecnológicos que ocorreram nos últimos anos.
Assim, é de se destacar a proposta aprovada do Parlamento Europeu que busca a criação de
regras e parâmetros para os diversos conflitos e riscos que podem surgir em decorrência da
utilização da inteligência artificial, inclusive no tocante à responsabilização civil.
Espera-se que a proposta venha a estimular o debate cada vez mais, a fim de que países de
outros continentes também se interessem em trazer ideias e soluções para o tema. No Brasil já
há juristas trazendo ao debate as sugestões que estão surgindo na Europa e isso é de suma
importância.
Quanto à ideia de criação de personalidade eletrônica, conclui-se que ainda há diversos
desafios e debates, tanto éticos, quanto jurídicos, que, pelo menos no cenário atual, afastam a
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possibilidade de se reconhecer a atribuição de uma personalidade própria e autônoma às
inteligências artificiais. Mostra-se, inclusive, ainda mais reprovável referida solução se o
objetivo for somente para se buscar uma forma de responsabilização civil como indicou a
proposta do Parlamento Europeu.
Isso porque conclui-se que esta alternativa não seria a forma mais efetiva de se garantir
efetividade à responsabilidade civil por danos decorrentes de eventos que envolvam
inteligências artificiais, pois há outras sugestões mais promissoras e efetivas como as citadas
criações de seguros e fundos compensatórios.
A atribuição de personalidade às inteligências artificiais, por si só, sem a garantia da existência
de um patrimônio suficiente a reparar os eventuais danos causados é proposta inútil.
Entretanto, assim como diversos juristas vêm destacando, ainda que atualmente a criação de
personalidade eletrônica não aparente ser o mecanismo jurídico mais adequado, não se pode
concluir que tal ideia merece ser totalmente desconsiderada, ainda mais se for levada em
consideração o dinamismo e a evolução da tecnologia e da sociedade.
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1. Introdução
A presente pesquisa busca analisar qual o papel dos conselhos gestores dentro da
estrutura democrática do país, sua colaboração à democracia participativa nas cidades e impacto
na gestão territorial urbana. Apresenta a construção do pensamento que embasa a democracia
participativa ao longo da história da humanidade, desde os filósofos clássicos, desaguando no
paradigma da efetiva participação política na contemporaneidade. O foco do projeto é voltado
ao Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá (criado pela Lei
Complementar n. 632/2006 – Plano Diretor do Município de Maringá), investiga-se seu arranjo
institucional, suas ações e agentes, além de procurar compreender seu desempenho enquanto
instrumento de definição de decisões que impactam na dinâmica das políticas públicas.
A metodologia aplicada nesta pesquisa consiste na realização de leituras de manuais,
artigos e livros relacionados ao tema proposto, sendo feita uma análise atenta e minuciosa destes
materiais. Além disso, anotações, fichamentos e análise de dados fizeram-se presentes em toda
composição do projeto.
Para tanto, foi elaborada neste trabalho a seguinte estrutura: preliminarmente realiza-se
uma abordagem da gestão democrática e participativa nas cidades, na sequência, uma análise a
respeito dos Conselhos Gestores enquanto instrumento da política urbana e, sucessivamente,
um exame da atual crise na democracia deliberativa em face do governo federal. Ao final foi
feita a conclusão e apresentadas as referências bibliográficas.

2. Gestão democrática e participativa nas cidades
2.1. Trajetória histórica da democracia urbana
Um dos marcos institucionais da trajetória pela gestão democrática das cidades foi o
Seminário de Habitação e Reforma Urbana (ShrU), em 1963, que debatia questões como a
garantia do acesso universal à habitação e à cidade. Em 1964, com o golpe militar e a
instauração de um governo ditatorial, os debates democráticos foram abafados, e assim também
o foram as discussões do Seminário. O planejamento urbano nesse período foi moldado a partir
da criação do Banco Nacional de Habitação, que era responsável pelo subsídio para construção
de habitações populares, mas foi desviado de sua função primordial, voltando-se para a
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verticalização das cidades e exclusão da classe baixa da política habitacional urbana, por
influência do crescimento das ações especulativas.
Assim, só com a Constituição Federal de 1988 tem-se a retomada da democracia no Brasil
e consequentemente do debate quanto à gestão democrática nas cidades. Em um primeiro
momento é importante salientar que a partir desta Constituição os municípios brasileiros foram
efetivamente elevados à categoria de unidades federadas, juntamente com as demais que
tradicionalmente apresentavam-se nas constituições anteriores como componentes da nossa
federação, quais sejam: a União e Estados membros.
A Constituição Federal consagrou o Município como entidade federativa
indispensável ao nosso sistema federativo, integrando-o na organização políticoadministrativa e garantindo-lhe plena autonomia, como se nota na análise dos arts. 1º,
18, 29, 30 e 34, VII, c, todos da Constituição Federal. (Moraes, 2017, p.418)

E qual a consequência da elevação dos municípios a uma categoria de unidade federada?
Veja-se que, por serem os municípios mais uma unidade da República Federativa do Brasil,
suas competências administrativas, legislativas e suas estruturas estão definidas no texto da Lei
Maior, e não ficam à critério de um poder central, como nos Estados Unitários, nem mesmo
ficam sujeitos às políticas dos governos eleitos. Perceba-se que o município passou a estar
diretamente sujeito às determinações do constituinte, que exige a elaboração de suas Leis
Orgânicas, planos diretores, e o desenvolvimento de uma política urbana com participação
social que deve ser assegurada pelo próprio poder público, afim de garantir a função social da
cidade.
O Movimento Nacional pela Reforma Urbana foi um dos protagonistas na luta pela
implementação do Capítulo da Política Urbana na Constituição Federal de 88 (arts. 182 e 183).
Os debates fomentados durante a construção da Emenda de Iniciativa Popular pela Reforma
Urbana, que introduziu tal capítulo na Carta Magna, deu ensejo para, após 12 anos, a criação
do Estatuto da Cidade, que regulamenta os dispositivos constitucionais.
Em 2003 o Governo Lula cria o Ministério das Cidades que estabelece o Conselho das
Cidades e, em 2005, dá início à Campanha Nacional Plano Diretor Participativo: Cidade para
Todos. A partir do Estatuto da Cidade, que exigia um Plano Diretor que garantisse a função
social da cidade e da propriedade, foi preciso fugir do padrão dos planos diretores anteriores,
pois estes não cumpriam o papel social e se atrelavam muitas vezes aos interesses privados. O
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Ministério das Cidades, por sua vez, por meio das Resoluções n° 15 de 2004 e n° 25 e 34 de
2005, impôs diretrizes e um conteúdo mínimo ao Plano Diretor.
Hoje nós enfrentamos, sabemos, não é a primeira vez, um ataque à democracia
participativa pelo Poder Executivo. A investidura contra esse princípio zelado
constitucionalmente, dessa vez, foi o Decreto n° 9.759 que tem como objetivo extinguir e
estabelecer diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional.
Ao dispositivo antidemocrático será dada maior atenção no decorrer do presente
trabalho. Por hora, tratar-se-á dos institutos jurídicos encontrados na Constituição Cidadã e os
consequentes entrelaçamentos à gestão democrática das cidades brasileiras.

2.2. Institutos jurídicos constitucionais de gestão democrática das cidades
As políticas públicas são parte importante de uma gestão que procura construir um espaço
urbano que garanta os direitos fundamentais para todas e todos as/os cidadãs/os. É através das
políticas públicas que serão implementadas, no âmbito urbanístico, as propostas do constituinte
de 88 relativas aos desafios do século XXI quanto à qualidade de vida, ao lazer, à dignidade da
pessoa humana, os quais se constroem exatamente dentro dos espaços urbanos. Nesse sentido,
afirma Moura:
A realização das funções sociais da Cidade permite através de ações governamentais
planejadas e coordenadas o oferecimento de bens, equipamentos e serviços públicos
capazes de garantir aos proprietários, moradores e usuários a realização de moradia,
trabalho, lazer, mobilidade dentre outros. (2016, p.2).

Uma gestão democrática e participativa deve, portanto, promover a participação também
no que tange ao planejamento, a implementação e fiscalização de políticas públicas. Afinal, a
história da gestão das cidades no nosso país é marcada pela sujeição aos ciclos econômicos que
existiram desde o Brasil colônia até no século XX. Ou seja, o surgimento das nossas cidades
não aconteceu de forma espontânea, mas sob orientação das autoridades estatais em favor do
capital. Desde suas origens a participação e protagonismo dos grupos sociais no espaço urbano
é quase nula e a exclusão das camadas mais pobres esteve presente já no início.
A Constituição de 1988 e seu Capítulo da Política Urbana são um marco na gestão
democrática do país. Prevê que “a política de desenvolvimento urbano, (...), tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes” (art. 182). Por meio desse dispositivo, o papel social das cidades passou a ser

39

exigência
nos

planos de

gestão e, os vários instrumentos jurídicos previstos na Carta Magna e no Estatuto das Cidades,
foram moldados para garantir esse objetivo.
A gestão da cidade, sob o viés das políticas públicas, deve, portanto, sofrer um controle
social para que consiga alcançar o princípio almejado pela Constituição e cumprir sua função
social. Vários são os mecanismos previstos ao longo da Constituição que asseguram a
participação direta na tomada de decisões na esfera pública, inclusive no que diz respeito à
democracia participativa.
O artigo 5°, XIV, XXXIII e XXXIV, já garantem o acesso à informação, e o direito de
petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. E
em seu artigo 14 consagra o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular como expressões da
soberania popular.
Existe também a previsão de “participação dos trabalhadores e empregados nos
colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam
objeto de discussão ou deliberação” (artigo 10, CF) e do “caráter democrático e descentralizado
da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados” (artigo 194, VII). O artigo
198 da Constituição prevê que “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes; III- participação da comunidade” e o artigo 77 do ADCT, §3°, fala que “os
recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços
públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por
meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem
prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal”. A participação através dos conselhos
da população também está garantida pela Carta quando tratar-se de assuntos de assistência
social (artigo 204, II), educação (artigos 205 e 206, VI), cultura (artigo 216, §1°), meio ambiente
(art. 225), criança e adolescente (art. 227, §1°). Sobre o aproveitamento dos recursos hídricos,
a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, a participação está reservada às
comunidades afetadas.
Outros dispositivos importantes trazidos pela Constituição são, por exemplo, a
possibilidade de controle do próprio contribuinte das contas do Município, segundo o artigo 31,
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§3°; a participação do usuário na administração pública direta e indireta, segundo o artigo 37,
§3°; e no que diz respeito ao controle dos Poderes, qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante
o Tribunal de Constas da União, conforme o artigo 74, §2°.
O Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/2001) regulamenta vários dispositivos e princípios
constitucionais que regem a política urbana. Tal lei obedece aos preceitos Constitucionais
previstos nos artigos 182 e 183 e estabelece como objetivo o pleno desenvolvimentos das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, e regula o uso da propriedade urbana em
prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio
ambiental (artigo 1° e 2° do ECidade).
A referida lei reserva um capítulo próprio para tratar da gestão democrática da cidade
(capítulo IV) e em seu artigo 43 estabelece alguns instrumentos para esse fim, tais como órgãos
colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; debates, audiências e
consultas públicas; conferências; iniciativa popular de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano. No artigo 45 trata dos organismos gestores, e exige a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, afim de
garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania.
Existem várias Leis federais, por sua vez, que preveem a criação de conselhos Municipais
referentes a áreas da saúde, da assistência social, educação, criança e adolescente, entre outros.
No próximo ponto, porém, será explorada de forma mais minuciosa a Lei do Estatuto das
Cidades, por conta de sua grande implicação no que se refere à gestão democrática das cidades.

2.2.1 Estatuto das Cidades
O Estatuto da Cidade foi fruto de muita luta e muito debate advindos de movimentos
sociais. Surgiu para regulamentar o Capítulo II da Constituição Federal, o qual trata sobre a
Política Urbana.
Neste contexto destaca-se o protagonismo do Movimento Nacional pela Reforma Urbana
- MNRU, articulado na década de 80 com a participação de vários atores sociais ligados à luta
urbana.
O movimento buscava enfatizar a função social da cidade e da propriedade urbana,
com a visão de que os espaços urbanos deveriam refletir o uso socialmente justo,
igualitário e sustentável, no qual o direito individual de propriedade, embora
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absoluto, que se sobrepõe ao interesse coletivo. (MARCHEZAN et al, 2021, p. 58).

Foi o MNRU o principal responsável por inserir na nossa Constituição o capítulo da
Política Urbana (arts. 182 e 183), ao apresentar em 1987 uma proposta de emenda popular na
Assembleia Nacional Constituinte (ANC). A emenda de Iniciativa Popular pela Reforma
Urbana prezava pela qualidade de vida urbana e acesso à propriedade e serviços públicos, com
o objetivo de democratizar e distribuir os benefícios e os ônus do espaço urbano. Para isso, “a
gestão democrática da cidade era um dos pilares da emenda” (FERREIRA, 2021, p. 59).
Muitos pontos da emenda não foram adicionados à Carta Constitucional, mas o debate
construído em seu entorno guiou a luta do movimento e concebeu, no futuro, o Estatuto da
Cidade. A necessidade de regulamentação dos preceitos constitucionais e toda a discussão já
fomentada ensejaram uma nova dimensão nos movimentos sociais, o MNRU transformou-se
no Fórum Nacional de Reforma Urbana - FNRU.
O Capítulo inserido na Constituição referente à Política Urbana exigia regulamentação
posterior. Vários institutos trazidos pela Carta Magna não eram postos em prática por falta de
lei federal, sendo as tentativas de incorporação dos preceitos constitucionais em planos diretores
impedidas pelos tribunais por tal motivo. O FNRU, junto com a Conferência Internacional do
Habitat II, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
formaram pressão ao Congresso Nacional e tiveram como resultado o Estatuto da Cidade – Lei
Federal nº. 10.257/2001.
O Estatuto nasceu, portanto, das reivindicações de vários setores da sociedade e
movimentos sociais que lutavam pelo acesso democrático às cidades e vida digna a todas/os
as/os cidadãs/os, pela relativização da propriedade privada em prol do bem coletivo e inserção
da parcela excluída da população aos debates em relação às políticas públicas concernentes à
vida urbana. Essa preocupação é destacada logo no art. 1º, p. único da referida lei, que determina
que,
Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de
ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do
bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio
ambiental. (ESTATUTO DA CIDADE, 2001)

O Estatuto também tece diretrizes quanto à política urbana, que “tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana” (art. 2º), e
uma das formas apontadas ao cumprimento desse preceito é mediante a “gestão democrática
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por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos
da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos
de desenvolvimento urbano”, (inciso II do mesmo artigo).
A Lei conta com um capítulo destinado à Gestão Democrática da Cidade (arts. 43, 44 e
45), e preceitua instrumentos a propósito de garanti-la, tais como
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; II
– debates, audiência e consultas públicas; III – conferencias sobre assuntos de
interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; IV – iniciativa popular de
projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.
(ESTATUTO DA CIDADE, 2001).

O instrumento de gestão orçamentária participativa, previsto no art. 4º da referida Lei,
está condicionado, no âmbito municipal, à realização de debates, audiências e consultas
públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do
orçamento anual, para que possa ser aprovado pela Câmara Municipal.
Por fim, o Estatuto estabelece que os organismos gestores das regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas devem incluir a participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade. O Estatuto busca, a partir disso, garantir
o controle direto das atividades desses organismos gestores e o pleno exercício da cidadania.
A partir da elaboração e vigência do Estatuto da Cidade, os planos diretores, que eram
anteriormente, “marcados pela ineficiência, já que as políticas reais empreendidas pelas esferas
imobiliária e fundiária não se submetiam aos planos diretores”, teriam que “garantir uma
concepção diversa dos planos diretores precedentes”, atrelando-se às exigências constitucionais
e assegurar a função social da cidade e da propriedade (FERREIRA; CORDOVIL, 2021, p. 64).
O plano diretor se tornou, com o Estatuto da Cidade
O instrumento de planejamento municipal a ser construído a partir de discussões sobre
parâmetros estabelecidos como ideais para a cidade, com ampla participação dos
diversos segmentos da sociedade, na busca de reconhecer os conflitos existentes e
legalizar principalmente áreas irregulares da cidade real. (FERREIRA; CORDOVIL,
2021, p. 64).

O Plano Diretor, portanto, deveria ser programado a partir dos novos princípios
Constitucionais, moldado por uma perspectiva mais democrática e coletiva, e quem garantiu
essa mudança de paradigma foi o Estatuto da Cidade, conforme poderá ser percebido no
próximo ponto.

2.2.2 Plano Diretor
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O
Plano
Diretor passa a ter grande importância no cenário do desenvolvimento urbano desde que a
Constituição de 88 fez menção, em seu art. 183, de seu papel como “instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana” e condiciona o cumprimento da função
social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação da
cidade expressas no plano diretor. O art. 39 do Estatuto das Cidades é consonante à Lei Maior.
Como já foi dito anteriormente, a formação e desenvolvimento das cidades brasileiras
foram marcados pelo comando de uma pequena porção da sociedade, sempre gerenciando a
partir de interesses econômicos e, portanto, moldando os rumos das cidades conforme os ciclos
econômicos em que o país se encontrava. A participação da população foi praticamente nula
em todo esse processo, e tampouco fora ouvida ou considerada nas tomadas de decisões que
traçavam a ordem nas cidades. As/os cidadãs/os eram sempre postas/os conforme a
conveniência do poderio do capital.
Com o fim da ditadura militar e a redemocratização, que teve como sua maior
representante a Constituição de 1988, o município foi “promovido” à ente federado,
conquistando maior autonomia em relação aos demais entes da federação e aos governos que
se sucediam. Agora os municípios deveriam seguir diretrizes estipuladas pela própria Carta
Constitucional, e às leis que a regulamentariam, como o Estatuto da Cidade. Ambos os
preceitos, inclusive, carregam grande teor democrático que hoje molda a forma de se programar
o Plano Diretor.
O Plano Diretor, portanto, se tornou o instrumento básico da política de desenvolvimento
e expansão urbana. O Art. 40 do Estatuto da Cidade, externando as diretivas democráticas que
caracterizam tal lei, determina que a elaboração e a fiscalização da implementação do Plano
Diretor sejam acompanhadas por audiências públicas e debates com a participação da população
e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, que seja garantida a
publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, e acesso de qualquer interessado
aos documentos e informações produzidos.
Toda previsão legal concernente à regulamentação da gestão participativa serve ao
propósito da efetiva democracia. Esse tema, aliás, é fruto de uma reflexão que teve seu princípio
anterior aos filósofos clássicos. No próximo título será apresentada uma breve recapitulação
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dos principais paradigmas presentes no percurso dessa discussão e como se desenvolveu o
pensamento que fundamenta uma democracia participativa nos dias de hoje.

2.3 A democracia participativa e o papel dos Conselhos Gestores
A teoria da democracia está fortemente ligada com o conceito de deliberação. Os autores
clássicos entendiam que, dentro da concepção de democracia, o vocábulo “deliberação” carrega
o significado de decidir, resolver. Assim demonstra Avritzer em seu texto Teoria Democrática
e Deliberação Pública (2000, p. 2). Segundo pensamento de Rousseau, em sua teoria da
democracia, a vontade da maioria era absoluta, sendo a ideia minoritária considerada como
errada, portanto. Afinal, aquele que decide deveria decidir pelo bem comum, este seria
alcançado através da ideia majoritária, aquele que defendesse ideia minoritária estaria se
desviando da vontade comum.
Weber, seguiu a mesma linha decisionística de deliberação, desacreditando a deliberação
argumentativa, pois era cético “em relação a debates envolvendo tradições culturais distintas”
e também acreditava que a “complexidade administrativa seria contraditória tanto com a
participação quanto com a argumentação” (AVRITZER, 2000, p.4). Essa postura adotada por
Weber é que deu origem ao elitismo democrático. Em relação aos debates entre diferentes
culturas, Joseph Schupmter tratou de dar uma resposta à questão, a qual seria excluir da política
tais confrontos culturais. Quanto à contradição entre a argumentação/participação e a
complexidade administrativa, Weber entendia que “a participação popular somente poderia se
constituir em obstáculo” (apud AVRITZER, 2000, p. 29).
Durante todo o século XX prevaleceu a teoria democrática clássica, que carregava
consigo o conceito de deliberação como decisão, excluindo a pluralidade dentro desse processo,
além de acolher a democracia como conclusão da escolha da maioria, e nada mais.
Habermas foi o nome que rompeu, pela primeira vez de forma mais radical, com toda a
teoria democrática clássica no que diz respeito à eleição do termo deliberação ligado à tomada
de decisão. O filósofo resgatou o processo argumentativo de deliberação, afirmando que a
pluralidade é inerente à sociedade e que só se alcança um consenso democrático quando as
diferentes visões de mundo se confrontam e, de forma razoável, se contra argumentam. Através
da participação dos atores sociais e de uma articulação de ideias contrapostas é que se chega,
de forma consensual, à um resultado democrático. Habermas rejeita a ideia da prevalência da
maioria, ou seja, o processo de argumentação faz com que todos cheguem à mesma conclusão.
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seria então um espaço de “debate democrático contemporâneo” (AVRTZER, 2000), entre
indivíduos, espaço este que possibilita debates políticos e questionamentos frente a decisões
das autoridades públicas.
Habermas, porém, limita a atuação das deliberações argumentativas entre os indivíduos
da sociedade à mera influência nas decisões das autoridades administrativas. Ou seja, essa
soberania popular se conforma em influenciar as ações do Estado. O filosofo entende que:
A influência pública é transformada em poder administrativo somente depois que ela
passa pelos filtros dos procedimentos institucionalizados da formação democrática da
opinião e da vontade política e se transforma, por meio dos debates parlamentares, em
uma forma legítima de legislação. (HABERMAS, 1995:371).

Bohman vai além e procura institucionalizar as decisões no processo de argumentação da
deliberação informal “critica os limites da influência do público no sistema político”
(AVRITZER, 2000, p. 18). Leonardo Avritzer, em Teoria Democrática e Deliberação Pública,
concorda com Bohman quanto à possibilidade de ser incorporada às ações do Estado os
resultados das deliberações democráticas que surgem na esfera pública, ir para além da mera
influencia. Avritzer, na obra, se preocupa com os mecanismos através dos quais isso será
concretizado. O autor traz a ideia de fóruns entre o Estado e a sociedade. No caso brasileiro,
como bem cita em sua obra, estão os conselhos e o orçamento participativo. Tais fóruns
comungam de três características, são elas: a existência de um espaço concedido pelo Estado
para o processo decisório, a fim de se praticar uma deliberação ampla e pública (fundamental
que seja grande a participação, pois, como é muito bem esclarecido em sua obra, Avritzer
elucida que quanto maior a participação mais próximo de uma conclusão democrática se chega
o processo argumentativo, justamente por serem incluídas mais visões de mundo, de diferentes
perspectivas, fato este que por si só já faz o processo deliberativo mais legítimo que a aferição
pela maioria); a segunda característica é a forma como se lida com a informação, pois nas
deliberações na esfera pública é imprescindível que as informações sejam socializadas ou
tornadas públicas. Nos arranjos decisionísticos, onde não há o apresso à argumentação, não
existe razão para o aparelho burocrático da administração compartilhar essas informações. Por
outro lado, no processo deliberativo as informações são colhidas também por parte do Estado,
dos atores sociais; a terceira característica é a possibilidade de testar múltiplas experiencias,
segundo Avritzer, “a racionalidade ou a eficiência é gerada de forma descentralizada e a
posteriori por múltiplos experimentos” (AVRITZER, 2000, p. 44).
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Podemos concluir então, que o processo deliberativo, assim como as discussões e
argumentações, devem acontecer fora do estado, em lugar cedido por este, a partir da
socialização de informações e da flexibilização dos arranjos administrativos. Porém, é
necessária a vinculação daquilo que se discute na esfera pública e o resultado dessa discussão
às instituições democráticas do Estado. Os conselhos gestores desempenham esse papel na
nossa sociedade, constituindo um espaço de debate entre representantes do Estado e da
sociedade, dos mais diversos setores, ampliando ainda mais o alcance democrático,
imprescindível para o desenvolvimento saudável do espaço urbano.
A compreensão do pensamento filosófico que fundamenta a democracia participativa é
essencial para se entender a importância de uma gestão democrática nas nossas cidades e qual
o papel dos conselhos gestores nessa empreitada. No próximo capítulo far-se-á uma abordagem
mais próxima à forma como se aplicam esses conselhos como instrumentos a favor de uma
política urbana mais democrática.

3. Conselhos gestores enquanto instrumentos da política urbana
Os conselhos gestores são previstos na Constituição Federal e têm como propósito servir
de instrumento para expressão, representação e participação popular e foram frutos das
reivindicações da sociedade civil e do processo de redemocratização do país.
Os conselhos estão em pauta tanto entre os governos de direita quanto os de esquerda.
Porém, são tratados por aqueles como “instrumentos ou mecanismos de colaboração”, e por
estes como “vias ou possibilidades de mudanças sociais no sentido de democratização das
relações de poder” (GOHN, 2006). Afinal, a sociedade é heterogênea e comporta grupos sociais
dos mais diversos. A democracia, garantida pelo estado de direito, é peça fundamental para a
coexistência dessas diferenças.
Mas a realidade é mais complexa do que apenas diferentes grupos coexistindo, pois além
disso, entre esses grupos existe também uma desigualdade histórica e estrutural muito grande,
trazida desde há algumas centenas de anos até milênios, dependendo dos grupos a que nos
referimos. Pois então, essa democracia demanda ainda mais instrumentos, afim de efetivar sua
essência, e a democracia participativa, em forma de conselhos gestores, cumpre esse papel
quando acompanhada de uma cultura de envolvimento político da população, de mecanismos
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a paridade entre os nossos representantes, e outros instrumentos de superação das barreiras que
acabam por favorecer a classe dominante a continuar no monopólio das decisões dos rumos
políticos da sociedade.
Em 1996 o recebimento dos recursos destinados às áreas sociais fora condicionado à
criação, pelos municípios, dos conselhos com força deliberativa. Segundo Gohn, os conselhos
municipais fazem parte de uma política implementada pelo governo nos anos 90, além do
próprio plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que promoveu a elaboração da emenda
Constitucional n° 20 de 1998. Observe-se que a partir desta reforma a legislação nacional
passou a condicionar o investimento do dinheiro público nessas áreas de intervenção e
assistência social, somente através da criação desses conselhos municipais e inclui-se aqui as
Organizações Sociais, que também foram inseridas nesta nova forma de fomento estatal.
O papel dos conselhos gestores de política pública é, portanto, “propor diretrizes das
políticas públicas, fiscalizá-las, controlá-las e deliberar sobre elas” (MINISTÉRIO PÚBLICO
DO PARANÁ, 2007), visto que a política será implementada a partir dos debates abertos à
sociedade, com a participação desses gestores.
Para a efetiva participação e representação da sociedade através desses conselhos, apenas
a discussão dos atores da sociedade civil que os compõem e as suas opiniões não são o
suficiente. A força deliberativa precisa ser garantida. Apesar disso, pareceres oficiais
restringem a participação de tais institutos apenas ao que tange o aconselhamento e consulta.
É preciso também que se busque, dentro dos próprios conselhos, a paridade e
representatividade entre os membros de forma quantitativa e qualitativa. A respeito da
representatividade, existem conselheiros da sociedade civil e também do próprio governo.
Quanto à paridade, a igualdade entre os membros refere-se às diferentes condições de
participação, como por exemplo, enquanto que os conselheiros que fazem parte do governo
atuam nas discussões durante seus expedientes, os que representam a sociedade civil participam
de forma não remunerada.
O acesso aos dados e a informações e também a infraestrutura é desproporcional entre os
aludidos membros. Esses são alguns desafios que precisam ser superados para que a proposta
da existência dos conselhos gestores seja alcançada e o processo político se torne mais
democrático. Soluções já são pensadas, tal como cursos de capacitação e remuneração para
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representantes da sociedade civil. Além de instrumentos jurídicos que assegurem a deliberação
pra além da discussão sem poder vinculante.
Visto isso, no próximo ponto será explorado mais especificamente o Conselho Municipal
de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá e entendidas suas peculiaridades.

3.1 Sobre o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá
O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá, criado pela Lei
Complementar n. 632/2006, que institui o Plano Diretor do Município de Maringá, compõe-se
da participação de 16 membros, sendo estes, 7 representantes da Prefeitura do Município de
Maringá, 1 representante do Poder Legislativo Municipal e 8 representantes da sociedade civil
(art. 176).
Este conselho fora criado com finalidade consultiva e deliberativa em matéria de gestão de
políticas públicas territoriais, urbanas e rurais. Seu funcionamento se dá através de seu
regimento interno a ser elaborado na sua primeira composição em reunião pública, convocada
pelo Poder Executivo, no prazo estipulado no artigo 218 da lei.
São atribuições do Conselho Municipal, de acordo com o artigo 179: I - acompanhar a
implementação do Plano Diretor, analisando e deliberando sobre questões relativas a sua
aplicação; II - propor e emitir pareceres sobre proposta de alteração do Plano Diretor; III - emitir
parecer sobre projetos de lei de interesse da política territorial, antes de seu encaminhamento
para o processo de aprovação pela Câmara Municipal; IV – acompanhar a arrecadação e a
aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação; V - monitorar a concessão de Outorga
Onerosa do Direito de Construir e a aplicação da transferência do direito de construir; VI aprovar e acompanhar a implementação das Operações Urbanas Consorciadas; VII acompanhar a implementação dos demais instrumentos de desenvolvimento municipal e de
democratização da gestão; VIII – aprovar e acompanhar a implementação dos Planos Setoriais
determinados nesta Lei; IX - zelar pela integração das políticas setoriais e pelo funcionamento
do Sistema Único de Informações; X - deliberar sobre os casos omissos da legislação pertinente
à gestão territorial; XI - convocar, organizar e coordenar as Conferências e Assembleias de
Planejamento e Gestão Territorial; XII - convocar audiências públicas; XIII - aprovar os
Estudos de Impacto de Vizinhança, conforme art. 166 desta Lei; XIV - promover a otimização
dos investimentos públicos.
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Também constitui competência do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão
Territorial emitir parecer no que diz respeito à criação ou alteração de leis que disponham sobre
matéria pertinente ao Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do
Solo, Lei do Perímetro Urbano e Lei do Sistema Viário. De acordo com a lei, o prazo para
emitir o parecer é de 60 (sessenta) dias, contados de sua solicitação, prorrogáveis por mais 30
(trinta) dias, como pré-requisito para o processo de aprovação pela Câmara Municipal, segundo
o artigo 180 da Lei que institui o Plano Diretor.
O Conselho tem o poder de instituir câmeras técnicas e grupos de trabalho específicos.
Quanto ao suporte técnico e operacional necessário ao pleno funcionamento do Conselho,
definido pelo próprio, será garantido pelo Poder Executivo Municipal, segundo os artigos 181
e 182 da Lei.
O papel desse Conselho é, em essência, proporcionar o diálogo entre a administração
pública e os administrados, tornando, assim, as políticas públicas mais efetivas às necessidades
da população. Essa aproximação é fundamental para que o orçamento público seja gerido de
forma que retorne às cidadãs e cidadãos as suas contribuições, e sejam garantidos os direitos
fundamentais previstos na Constituição. O desmonte dessa forma de gestão é, portanto, um
descaso com o compromisso firmado entre a Carta Maior e o povo brasileiro, que desde há
muito têm sofrido com o desvirtuamento da gestão das cidades, que serviram ao capital mais
do que à pessoa. Nos dias de hoje, infelizmente, vive-se no Brasil uma crise democrática que
vem restringindo ainda mais direitos. Será abordado este tema com maior atenção no próximo
capítulo.

4. Atual crise na democracia deliberativa em face do governo federal
O governo de Jair Bolsonaro não esconde seu feitio antidemocrático. Traz consigo o
neoliberalismo, de forma tosca e caricata, é verdade, mas ainda o trás, e com ele inevitavelmente
arrasta para mais longe os detentores do capital da classe trabalhadora e de todo e qualquer
grupo que se torne inconveniente à manutenção do status quo. Nos países que se encontram na
margem do capitalismo, não é novidade, as formas do poder variam tanto quanto varia o
mercado e suas demandas, e ao que se refere o nosso tema, ou de forma mais geral, à
democracia, essa também sente as vicissitudes do sistema capitalista, que faz uso do estado
democrático de direito até o limite que o convém.
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Uma materialização dessa política aversa aos princípios democráticos foi o Decerto nº
9.759/2019, que será analisado em seguir.

4.1 Decreto n° 9.759/2019
Um dos produtos de um governo que carrega consigo ideias tão ignóbeis é o Decreto nº
9.759/2019, um ataque descarado à democracia participativa. Ele, em seu artigo primeiro,
“extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional” (BRASIL, 2019, a), colegiados estes instituídos por
decreto, ato normativo inferior a decreto, e ato de outro colegiado, incluindo colegiados
instituídos por ato infralegal, cuja lei em que são mencionados nada conste sobre a competência
ou a composição. Dessa forma, 54 órgãos colegiados, dentre eles conselhos, comitês e
comissões, são extintos. Tal medida, por ser um claro desmonte da democracia participativa,
ataca diretamente a Lei Maior. Sendo assim, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
foi proposta ao Supremo Tribunal Federal (STF) juntamente com pedido de medida cautelar,
contra o referido decreto. (ADI n° 6.121). Foi argumentado, pelo partido dos trabalhadores
(autor da ADI), que o Decreto em jogo é inconstitucional quando, em seu artigo 1º, parágrafo
único, inciso I, e artigo 5°, contradiz a Carta Magna, no que é disposto em seu artigo 48, inciso
XI, artigo 85, inciso VI, alínea “a”, e artigo 88. Foi evocado, aqui, a usurpação de competência,
pelo Executivo, do Congresso Nacional. O princípio da legalidade (artigo 5°, XXXVI da
Constituição Federal) também fora utilizado, pois a norma em questão não dá clareza, em seu
artigo 5°, quais os colegiados de que se trata. E, por fim, é acusado também, o decreto, de violar
o princípio democrático da participação popular, assegurado pela Carta Maior, como vimos
anteriormente em vários dispositivos.
A decisão do STF foi em deferir parcialmente a medida cautelar, sob entendimento de
que “considerado o princípio da separação dos poderes, conflita com a Constituição Federal a
extinção, por ato unilateralmente editado pelo Chefe do Executivo, de órgãos colegiados que,
contando com menção em lei em sentido formal, viabilizem a participação popular na condução
das políticas públicas – mesmo quando ausente expressa “indicação de suas competências ou
dos membros que o compõem” (BRASIL, 2019, b).

Conclusão
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Nesta pesquisa foi diagnosticada a problemática de como o planejamento urbano se
apresenta, desde os últimos séculos, no Brasil, hegemônico e dominado pelos interesses do
capital. Recapitulando um pouco da história da democracia participativa no nosso país foi
possível entender que esse cenário está mudando, e que a concretização de uma gestão
democrática hoje é fruto de muita luta de diversos movimentos sociais de uma sociedade
fundamentalmente plural e diversa.
Os Conselhos Gestores surgem como forma de operar a participação dos variados atores
sociais das cidades na missão de modelação do município, aproximando assim a/o cidadã/o e a
cidade, em contraposição ao modelo hiper centralizado anterior à Constituição de 88, quando
as diretrizes fundamentais dos municípios eram ditadas pelo Governo Federal.
Porém, ainda existem alguns obstáculos a serem superados para que seja alcançada
efetiva presença da sociedade na constituição dos rumos urbanos, como a equiparação da
representação civil e governamental nos Conselhos, a questão da indução da criação desses
conselhos e incentivo federal, além de ser imprescindível o trabalho de base que conscientize e
envolva a população em questões relativas ao espaço urbano.
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Resumo: O presente trabalho traz uma breve revisão de literatura sobre a personificação do condomínio e seu
direito à reparação por dano moral. Esse estudo é necessário, porquanto, apesar do Superior Tribunal de Justiça
entender que o condomínio não tem direito à reparação por danos morais por ser um ente despersonalizado, não
se trata de um entendimento vinculativo. Além disso, existem casos em que entes despersonalizados podem sofrer
danos morais, bem como existem projetos de lei que visam conceder a personalidade jurídica ao condomínio, a
fim de encerrar a presente discussão.
Palavras-Chave: Personificação. Pessoa Jurídica. Ente Despersonalizado.
Abstract: This paper provides a brief analysis of the personification of the condominium and its right to
compensation for pain and suffering. This study is necessary, as, although the Superior Court of Justice
understands that the condominium is not entitled to compensation for moral damages for being a depersonalized
entity, it is not a binding understanding. In addition, there are cases in which depersonalized entities may suffer
pain and suffering, as well as a bill that seeks to grant legal personality to the condominium, in order to close this
discussion.
Keywords: Personification. Legal person. Depersonalized entity.
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Quando da implementação do condomínio na legislação brasileira, nada foi expresso
sobre sua personificação, isto é, não foi firmado se o condomínio trata de uma pessoa jurídica
ou um ente despersonalizado.
Mesmo que o condomínio seja considerado pessoa jurídica para fins tributários, bem
como necessita ter Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tenha personalidade processual e
responda por processos trabalhistas, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
o condomínio é ente despersonalizado.
Entretanto, não existe na sistemática de Recursos Repetitivos, o entendimento do STJ
sobre os condomínios, a fim de que seja obrigatória sua aplicabilidade.
Apesar do advento do Código de Processo Civil de 2015, o qual valoriza o sistema de
precedentes, a fim de uniformizar sua jurisprudência, e a mantê-la, íntegra e coerente, vale
mencionar que uma jurisprudência consolidada, por muitas vezes, pode ser aplicada de modo
errôneo.
Nesse

contexto,

salienta-se

que

foram

aprovados

enunciados

nas

Jornadas de Direito Civil, os quais contribuem para que o condomínio seja considerado Pessoa
Jurídica, bem como existem projetos de lei no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, que
pretendem a inclusão do condomínio no rol de pessoas jurídicas de direito privado do Código
Civil.
Faz-se importante o problema jurídico da personificação do condomínio, porquanto, em
muitos casos, pode-se retirar um direito, como é a reparação por danos morais.
O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, baseia-se no entendimento que o
condomínio é ente despersonalizado, como argumento para não lhe conferir reparação por
danos morais, porquanto entende que o condomínio não possui affectio societatis, bem como
não está no rol de pessoas jurídicas do Código Civil, consequentemente, não tem o direito de
ser reparado por danos morais.
Assim, realiza-se aqui uma revisão de literatura, consistente na abordagem qualitativa
sobre a controvérsia jurídica da natureza jurídica do condomínio edilício de ente
despersonalizado e a questão da sua personificação jurídica, particularmente ao que interessa à
sua qualificação para ser titular da reparação de danos morais.
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2. Condomínios edilícios
O Condomínio surge a partir da existência do direito de propriedade a vários sujeitos de
modo simultâneo, no qual há um estado de indivisão entre os condôminos, assim, a propriedade
é exercida em comum em frações ideais ou quotas (COELHO, 2006. p. 15).
Por outro lado, além do condomínio tradicional, existe a figura do condomínio edilício19,
o qual é formado a partir da copropriedade em um terreno, porém, por convenção, é estabelecido
partes de uso e proveito comum, e partes de uso e proveito exclusivo e separado de cada um
dos condôminos. Trata-se de um instituto que combinam as regras da propriedade individual e
do condomínio, assim, os titulares exercem a copropriedade sobre as partes que se decidem
serem comuns e a propriedade delimitada de outras partes (RIZZARDO, 2017, p. 29).
Diante da mistura de propriedade individual e comum, tem-se uma modalidade de
domínio sui generis. No que tange à propriedade exclusiva, os proprietários exercem plena
propriedade individual e privativa no uso, gozo e disposição, com poderes para livremente
instituir gravames e para alienar sem o consentimento dos demais titulares, aos quais nem se
reserva o direito de preferência, enquanto na propriedade de áreas comuns existe a total
vinculação à unidade individual ou privativa, como se fosse um seu acessório, e dela não
podendo desvincular-se (RIZZARDO, 2017, p. 49).
Observa-se que o condomínio edilício, ao transformar-se em uma forma especial de
propriedade, demonstra, não somente sua plasticidade, mas, ainda, sua capacidade de
modelação às necessidades cotidianas. Entretanto, apesar de ser regularizada por lei, descuidouse de tratar sobre sua personificação (LIMA, 2009, p. 100).
Mesmo que o condomínio edilício seja regulamento pelo Código Civil, não há um
consenso sobre sua natureza jurídica, considerando que o artigo 44 do referido diploma não o
elenca no rol de pessoas jurídicas de direito privado (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, 2020b).

19

“Útil lembrar, de início, a origem da expressão “condomínio edilício”. O termo cum significa conjuntamente,
enquanto a palavra dominum expressa domínio, propriedade. Portanto, condomínio é propriedade conjunta – que
pertence a mais de um. Já a palavra edilício, aedilitium, diz respeito à edificação – que pode ser de unidades em
loteamento (casas) ou edifício de pavimentos – apartamentos, salas etc. Assim, condomínio edilício é a
copropriedade numa edificação da qual constam unidades privativas autônomas, de uso exclusivo, e partes que são
propriedade comum dos condôminos” (RIZZARDO, 2017, p. 35).
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A personificação do Condomínio é controversa, tanto assim, que existem entendimentos
diferentes por parte da doutrina, sendo denominado até como uma personalidade jurídica
peculiar20 (SANDIM, 2021).
Existe o entendimento que não é possível admitir simplesmente que o condomínio edilício
seja um ente despersonalizado21, como a massa falida e o espólio, os quais são situações
transitórias,

em

que

se

pode

vislumbrar sua extinção. O condomínio, por sua vez, possui característica de perenidade
(LIMA, 2009, p. 101).
Nesse contexto, na III Jornada de Direito Civil, o Enunciado nº 144 menciona que o rol
das pessoas jurídicas de direito privado no Código Civil, não é exaustivo. Além disso, o
enunciado nº 246, prevê que deve ser reconhecida a personalidade jurídica do condomínio
edilício (TARTUCE, 2020, p. 1531).
O enunciado nº 246, inclusive, é mencionado como justificativa do Projeto de Lei n 3.461,
de 2019, que atualmente foi aprovado e remetido à Câmara dos Deputados, pretendendo alterar
o Código Civil, para atribuir personalidade jurídica ao condomínio, a fim de que o condomínio
atue com maior liberdade para o cumprimento de seus deveres sociais (BRASIL, SENADO
FEDERAL, COELHO, 2019).
A proposição do Projeto de Lei decorre das necessidades econômicas e sociais da
atualidade, porquanto a ausência de personalidade jurídica torna controversa a capacidade do
condomínio edilício de adquirir imóveis. Assim, com a instituição de pessoa jurídica seriam
resolvidos problemas burocráticos, como a aquisição e registro de imóveis, sejam aqueles

20

“Isto significa que, os proprietários das unidades individualmente se diferem do condomínio como coletivo, e a
junção destes moradores ocorre de forma aleatória, em razão da propriedade, ou seja, eles não se unem com o
objetivo de instituir um condomínio, eles adquirem o imóvel e em razão disto passam a fazer parte do condomínio”
(SANDIM, 2021).
21

“Todavia, no âmbito das duas Turmas (terceira e quarta) que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a
corrente que os condomínios são entes despersonalizados: AgInt no REsp 1.521.404/PE, Terceira Turma, julgado
em 24/10/2017, DJe 06/11/2017. 2017c; REsp 1.486.478/PR, Terceira Turma, julgado em 05/04/2016, DJe
28/04/2016;
REsp 1.231.171/DF, Quarta Turma, julgado em 09/12/2014, DJe 10/02/2015; REsp 1.124.506/RJ, Terceira Turma,
julgado em 19/06/2012, DJe 14/11/2012; REsp 1.177.862/RJ, Terceira Turma, julgado em 03/05/2011, DJe
01/08/2011; REsp 1.120.140/MG, Terceira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 23/10/2009” (BRASIL,
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2017c, 2016, 2015, 2012, 2011, 2009 e 2001).
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adjudicados por inadimplência, ou por outras razões, como a resolução do problema da falta de
garagens e compra de terreno vizinho (BRASIL, SENADO FEDERAL, COELHO, 2019).
A propósito, existe uma discussão sobre a possibilidade do condomínio edilício adquirir
bens, porquanto o artigo 176 da Lei n.º 6.015/1973, restringe, apenas, pessoas físicas ou
jurídicas o poder de titular sobre direitos reais sobre imóveis. Assim, a aprovação do projeto de
lei, a fim de que seja expresso no Código Civil, a personalidade jurídica, evitaria tais discussões.
Isso porque, tanto a jurisprudência como os registradores públicos negam o direito dos
condomínios adquirirem bens imóveis, ao argumento do condomínio ser ente despersonalizado
(CHAVES, 2016, p. 59).
Como exemplo mais significativo sobre a personalidade jurídica do condomínio, em
diversas decisões judiciais, têm-se admitido que o condomínio pode adjudicar a unidade
autônoma de condômino inadimplente, no caso de ação de cobrança ou execução para
adimplemento das obrigações condominiais. Nesse sentido, a adjudicação pelo condomínio
deve atender aos propósitos ligados a uma melhor e mais eficiente arrecadação (ALTMAYER,
2018, p. 26).
Isso porque, o condomínio suporta todo o tramite processual da fase de conhecimento,
em razão de sua personalidade judiciária. Assim, não seria razoável, quando do reconhecimento
do debito, ser frustrado na satisfação do crédito, em sede de execução de título judicial, apenas,
por não possuir personalidade jurídica (BELO HORIZONTE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, 2021).
Além disso, diante da ausência de personalidade jurídica, nos casos em que o condomínio
consegue a autorização judicial do pedido de adjudicação do bem sobre o qual recaem os
débitos condominiais, pode haver a recusa pelos Cartórios de Registro de Imóveis para proceder
ao registro da carta de adjudicação, impedindo, assim, a eficácia do resultado do processo
(FARIAS; ROSENVALD, 2017. p. 698).
A propósito, o Projeto de lei nº 7.983/2014, que pretende acrescentar o inciso VI ao artigo
44 do Código civil, com a finalidade de incluir o condomínio como modalidade de pessoa
jurídica de direito privado. Esse Projeto de Lei menciona que, apesar do condomínio não ter
personalidade jurídica, o Código de Processo Civil, em seu artigo 12, IX, prevê a capacidade
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processual do condomínio, pela figura do administrador ou pelo síndico (BRASIL, CÂMARA
DOS DEPUTADOS, MAIA, 2014).
Entretanto, mesmo com o entendimento dos enunciados da jornada de direito, bem como
os projetos de lei que tramitam na Câmara de Deputados, o STJ entende que o ingresso em juízo
é consequência da capacidade judiciária que a lei processual confere ao condomínio, mas não
de personalização do patrimônio próprio (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
2020b).
O condomínio Edilício é dotado de personalidade judiciária e capacidade processual, o
que lhe permite estar em juízo, em nome próprio. Entretanto, trata-se de ente despersonalizado,
diante da ausência da affectio societatis (PEREIRA, 2016. p. 62).
Impõe-se ressaltar a controvérsia da ausência da intenção dos sócios em constituir uma
sociedade. Isso porque, a doutrina tradicional menciona que os proprietários não são associados,
bem como a reunião dos condôminos não possuem personalidade, sem vínculo entre os
condôminos para uma atividade em comum, tratando-se, apenas, de vínculo jurídico real
(MARTINS, 2013, p. 446).
Apesar de o condomínio, em sua acepção objetiva, de direito real, em que a única vontade
manifestada é a do proprietário quando da aquisição do bem, faz-se necessário mencionar que
o condomínio não é mera união de direitos reais, trata-se de uma coletividade de condôminos,
verdadeiro complexo relacional, no qual a vontade dos condôminos é a formação e existência
do condomínio como ente autônomo (MARTINS, 2013, p. 446).
A propósito, é a partir de exteriorização coletiva de vontades que é elaborada a convenção
de condomínio, em que ocorre o acordo dos condôminos sobre seus direitos, deveres, objetivos,
representantes e fiscalizadores, havendo uma manifestação de vontades e vinculação psíquica
dos condôminos em relação aos seus interesses comuns (MARTINS, 2013, p. 455).
O vínculo psíquico, inclusive, é renovado pela equalização de vontades operada
periodicamente nas assembleias condominiais, em que há a manutenção da vinculação aos
mesmos interesses comuns, existe colaboração ativa dos condôminos, com o compromisso de
contribuir para uma convivência saudável e pacífica, com a finalidade de garantir o bem estar
de cada um dos moradores, existindo, assim, affectio societatis, por haver laço social e vínculo
entre os condôminos para uma atividade comum (MARTINS, 2013, p. 446).
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Embora exista a delimitação sobre o uso da propriedade, não é certo concluir que o
indivíduo que adquire um imóvel do condomínio não esteja procurando relacionamento com os
co-proprietários. Isso porque, a convenção uma vez registrada, torna-se oponível a terceiros,
resultando na presunção de que o adquirente leu a convenção e aceitou seus termos, passando
a compartilhar dos interesses acordados pelos outros condôminos (MARTINS, 2013, p. 446).
Portanto, o individuo que adquire a unidade imobiliária, mesmo que não busque uma
relação com os demais condôminos, inevitavelmente está se relacionando, não apenas pela
proximidade física dos demais, mas diante, do ato inegavelmente jurídico, de sua vinculação
imediata disposto em convenção de condomínio22 (MARTINS, 2013, p. 456).
Embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que o condomínio seja um ente
despersonalizado, ao argumento de que é ausente de affectio societatis, a ciência processual,
diante dos fenômenos contemporâneos que a cercam, tem evoluído, a fim de conceder
capacidade de ser parte a entes sem personalidade jurídica, como o condomínio, possuidores
somente de personalidade judiciária (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 1999).
Acrescenta-se que os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
sobre o Projeto de Lei nº 7.983/2014, mencionam que o condomínio é um ente
despersonalizado, porquanto está vinculado a uma relação entre proprietários e bem indiviso, e
não entre sócios (BRASIL, CÂMARA DOS DEPUTADOS, PEREIRA JÚNIOR, 2018).
A imposição de transformar condôminos em sócio de uma pessoa jurídica, inclusive,
violaria a garantia fundamental, de que ninguém pode ser compelido a associar-se ou
permanecer associado, conforme artigo 5º, inciso XX da Constituição Federal (BRASIL,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, PEREIRA JÚNIOR, 2018).
Acrescenta-se que o parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano foi pela rejeição,
ao argumento de que a personalidade jurídica causaria uma solidariedade entre os condôminos,
o que atingiria a esfera patrimonial, exigindo outros deveres e direitos do que aqueles que já

22

“Outra questão presente nos condomínios do século XXI é que grande parte deles possui caráter marcantemente
patrimonial e econômico, sendo que o profissionalismo de sua gestão será decisivo para o alcance dos objetivos
dos condôminos investidores, colocando em proeminência a assembleia do condomínio, enquanto órgão máximo
deliberativo, muito próxima à assembleia de sócios das sociedades empresariais, onde há a verdadeira affectio
societtatis” (SANTOS, 2018. p. 65).
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decorrem desse tipo de propriedade23 (BRASIL, CÂMARA DOS DEPUTADOS, BACELAR,
2015).
Nesse contexto, o condomínio, para cada coproprietário tem fim pela perda da
titularidade da área privativa e da respectiva fração social. Assim, caso seja formalizada a
pessoa jurídica, haveria a necessidade de atualizar, a cada transferência de propriedade, a
relação de sócios ou associados (BRASIL, CÂMARA DOS DEPUTADOS, PEREIRA
JÚNIOR, 2018).
Além disso, sobre ser ente despersonalizado, o fato do condomínio edilício ter CNPJ e
abrir contas bancárias, tem caráter meramente tributário24 e a abertura de conta em banco não
é privativa de pessoas jurídicas (LOPES, 1998, p. 190).
Nesse contexto, impõe-se ressaltar que a Instrução Normativa RFB n° 1.863/2018 prevê
que os condomínios edilícios são obrigados a se inscrever no CNPJ, desde que tenham sido
instituídos por convenção (BRASIL, MINISTÉRIO DA ECONOMIA, RECEITA FEDERAL
DO BRASIL, 2018).
Mesmo que o Código Civil não expresse a personalidade jurídica do condomínio, o STJ
imputou a personalidade jurídica tão somente para fins tributários (BRASIL, SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2012a).
Verifica-se, assim, que os condomínios edilícios são dotados de capacidade contributiva,
consequentemente possuem legitimidade para figurarem no polo passivo de uma relação
jurídica tributária, assim como as pessoas jurídicas propriamente ditas (VIANA, 2009, p. 07).

23

“Note-se que a opção por uma personalidade jurídica obrigará a uma duplicidade de registros: um no cartório
imobiliário (Registros de Imóveis) e outra no Cartório de Pessoas Jurídicas, com aumento de custos e de
burocracia. Por fim, entendemos que a adoção de personalidade jurídica para o condomínio terá reflexos
financeiros e fiscais e poderá interferir, também, em questões ligadas ao direito de família e sucessões” (BRASIL,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, PEREIRA JÚNIOR, 2018).
24

“Na esfera jurisprudencial, não se desconhece que, no âmbito das Turmas que compõem a Primeira Seção,
vigora o entendimento de que os condomínios possuem personalidade jurídica – ou devem ser tratados como
pessoa jurídica – para fins tributários: REsp 1.256.912/AL, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, DJe
13/02/2012; REsp 1.064.455/SP, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 411.832/RS,
Primeira Turma, julgado em 18/10/2005, DJe 19/12/2005 (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
2012a, 2008a e 2005). Na Primeira Turma, entendendo ser ente despersonalizado: AgInt no REsp 1.385.630,
Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 14/03/2018” (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
2018).
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Tanto é assim que a Instrução Normativa RFB n.º 971/2009, o qual menciona sobre as
normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, equipara, em seu artigo 3º, § 4º, III25, o condomínio
edilício a empresa para fins de obrigações previdenciárias (BRASIL, MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2009).
Acrescenta-se que na esfera trabalhista, o condomínio configura como empregador,
podendo contratar empregados, como porteiros, zeladores, seguranças, manobristas,
ascensoristas, conforme artigo 2º, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, podendo ainda,
responsabilizar-se solidariamente com as empresas que lhe terceirizam mão de obra pelo
inadimplemento das obrigações trabalhistas, bem como aplicar-se o inciso IV, da Súmula 331
do Tribunal Superior do Trabalho26 (CHAVES, 2016, p. 59).
Impõe-se ressaltar que a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), menciona
acerca do tratamento de dados de pessoa natural ou pessoa jurídica, nada mencionando sobre
os condomínios, os quais lidam com os dados dos moradores e, por conseguinte, seria ilógico
não incluí-lo na LGPD, razão pela qual, nesse caso, os condomínios, por analogia, são
considerados pessoas jurídicas (SANDIM, 2021).
Na sequência, considerando os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça que
manifestam o entendimento que o condomínio é um ente despersonalizado, bem como as
controvérsias da sua personificação aqui abordadas com reconhecidos reflexos em outras
relações jurídicas, passar-se-á a abordar sobre ao principal problema jurídico deste artigo que é
a (in)existência do direito à reparação de danos morais aos condomínios edilícios.
3. Danos Morais
A reparação por danos morais não significa a determinação de um preço para a dor ou o
sofrimento, trata-se de um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial,
25

Art. 3º Empresa é o empresário ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com
fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da Administração Pública Direta ou Indireta. (...)§ 4º
Equipara-se a empresa para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias: III - a associação ou a entidade
de qualquer natureza ou finalidade, inclusive o condomínio;
26
Súmula nº 331 do TST CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE IV - O
inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do
tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também
do título executivo judicial.
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tanto é assim, que além da indenização em dinheiro, é viável uma compensação in natura, na
forma de retração pública ou outro meio (TARTUCE, 2020, p. 848).
Nesse contexto, a caracterização do dano moral não pressupõe a obrigatoriedade de
sentimentos humanos negativos, a exemplo do dano moral da pessoa jurídica (TARTUCE,
2020, p. 848).
3.1. Dano Moral da Pessoa Jurídica
A pessoa jurídica, em regra, é um conjunto de pessoas ou de bens arrecadados, o qual
adquire personalidade jurídica própria por meio de uma ficção legal. Ainda, possuem vários
direitos relacionados a personalidade, como descreve o artigo 52 do Código Civil, podendo, no
que compete ao direito das coisas, ser proprietária ou possuidora, possui plena liberdade de
contratar, no que concerne aos direitos obrigacionais, direitos industriais sobre marcas e aos
nomes, bem como direitos sucessórios, porquanto existe a possibilidade de adquirir bens causa
mortis, por sucessão testamentária (TARTUCE, 2020, p. 236)
No que tange ao direito da personalidade, de acordo com os artigos 1º, II, e 5º, V e X, da
Constituição Federal, o dano moral atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio.
Trata-se de lesão de bem que integra os direitos da personalidade, consistentes na honra,
dignidade, intimidade e a imagem, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
(GONÇALVES, 2021b, p. 152).
Nesse contexto, impõe-se ressaltar que é cabível a reparação por danos morais sofridos
pela pessoa jurídica, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 227, do Superior Tribunal de
Justiça. (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2017a).
Apesar de não ter direito à reparação do dano moral subjetivo, por não possuir capacidade
afetiva, existe a possibilidade de sofrer dano moral objetivo, por ter atributos sujeitos à
valoração extrapatrimonial da sociedade, como o conceito e bom nome, o crédito, a probidade
comercial e a boa reputação (GONÇALVES, 2021b, p. 155).
A expressão dano moral, para a pessoa jurídica, é usada como analogia com os danos
sofridos por um indivíduo, uma vez que envolvem direitos extrapatrimoniais, mas não são de
natureza biopsíquica e tampouco envolve a dignidade da pessoa humana (BRASIL, SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2017a).
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Nessa hipótese, protege-se a honra objetiva da pessoa jurídica, sendo os danos causados
em violação ao bom nome, à fama, à reputação, que, no caso dos condomínios, pode causar um
desinteresse das pessoas em adquirir ou locar as unidades (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, 2020d).
Além disso, como regra geral, não se admite a existência de dano in re ipsa, isto é,
decorrente do ato ilícito por si, em relação à pessoa jurídica (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, 2017a).
3.2 Dano Moral de Ente Despersonalizado
Existem grupos sociais que, apesar de possuírem características peculiares à pessoa
jurídica, carecem de requisitos imprescindíveis à personificação. Reconhecendo-se lhes o
direito, contudo, na maioria das vezes, da representação processual27 (GONÇALVES, 2021a,
p. 152).
O espólio, por exemplo, é um ente não personalizado, trata-se de conjunto de bens,
direitos e obrigações de uma pessoa, após a sua morte, e enquanto não distribuídos aos seus
herdeiros e sucessores, tendo a capacidade de ser parte, na forma do art. 12, V, do Código de
Processo Civil (BARBI, 1998, p. 105).
Além de possuir capacidade de ser parte, o espólio pode pleitear o ajuizamento de ação
indenizatória por danos morais em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus (BRASIL,
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020a).
Além disso, de acordo com o sistema adotado pelo Código Civil, tem-se com o
nascimento com vida o início da personalidade, ou seja, o nascituro é um ente despersonalizado,
que também pode ser reparado por danos morais (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, 2008b).

27

“No rol de tais entidades estão, além do condomínio de apartamentos, da massa falida, do espólio, da herança
jacente ou vacante e das sociedades sem personalidade própria e legal, todos por disposição de lei, hão de ser
incluídos a massa insolvente, o grupo, classe ou categoria de pessoas titulares de direitos coletivos, o PROCON
ou órgão oficial do consumidor, o consórcio de automóveis, as Câmaras Municipais, as Assembleias Legislativas,
a Câmara dos Deputados, o Poder Judiciário, quando defenderem, exclusivamente, os direitos relativos ao seu
funcionamento e prerrogativas” (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 1999).
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A coletividade28, por sua vez, trata-se de um número determinado de pessoas, titulares de
objetos divisíveis e que estão ligados entre si por um vínculo fático decorrente da origem como
das lesões, também é um ente despersonalizado, possuindo valores morais e um patrimônio
ideal que merece proteção e reparação quando lesado (ANDRADE, 2008, p. 149).
Impõe-se ressaltar que, nos danos morais transindividuais29, quando atinge uma classe
específica de pessoas, deve-se comprovar o prejuízo à imagem à moral coletiva dos indivíduos
do segmento que foi lesado (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2010).
Sendo assim, observa-se que, não é necessário que um indivíduo tenha personalidade
jurídica para ser reparado, porquanto, mesmo se tratando de ente despersonalizado, não se
exclui a possibilidade para ser reparado por dano moral.
4. STJ Recurso Especial n° 1.736.593-SP
Emblemático da divergência jurisprudencial sobre o condomínio edilício poder ser ou não
um titular da reparação de danos morais, é o Recurso Especial n° 1.736.593-SP (BRASIL,
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020b).
Nele a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça manifesta entendimento que o
condomínio possui direitos, como a capacidade processual. Por outro lado, entende que não
pode ser reparação por danos morais.
Conforme Recurso Especial nº 1.736.593-SP, o condomínio autor ajuizou ação em face
dos réus que promoveram uma festa, em uma residência do condomínio, desrespeitando as
normas internas e ordem judicial, o qual determinou a suspensão do evento. Foi descrito que
houve som alto, nudez, entrada e saída de pessoas estranhas, que implicou em transtorno aos

28

“(...) a doutrina designa como coletivos aqueles interesses comuns a uma coletividade de pessoas e a elas
somente, quando existe um vínculo jurídico entre os componentes do grupo: a sociedade mercantil, o condomínio,
a família, os entes profissionais, o próprio sindicato, dão margem a que surjam interesses comuns, nascidos de
uma relação-base que une os membros das respectivas comunidades e que, não se confundindo com os interesses
estritamente individuais de cada sujeito, permite sua identificação”. (GRINOVER, 1990, p. 149).
29

“(...) é viável afirmar que o dano moral coletivo é aquele decorrente da lesão de um interesse de natureza
transindividual titulado por um grupo indeterminado de pessoas ligadas por relação jurídica base (acepção coletiva
restrita) ou por meras circunstâncias de fato (acepção difusa) que, sem apresentar consequências de ordem
econômica, tenha gravidade suficiente a comprometer, de qualquer forma, o fim justificador da proteção jurídica
conferida ao bem difuso indivisível correspondente, no caso, à promoção da dignidade da pessoa humana”
(TEIXEIRA NETO, 2014).
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imóveis localizados nas intermediações, inclusive, com reclamação de hospital. Assim, o
condomínio autor alegou que houve danos morais indenizáveis, diante da mácula à honra
objetiva (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020b).
Os Recorrentes do Recurso Especial nº 1.736.593-SP, contrariavam o acórdão de
apelação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apoiado em seus próprios precedentes
menciona que é aplicável a súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça30. Assevera que sobre
os danos de natureza extrapatrimonial, os condomínios podem sofrer abalo morar à sua honra
objetiva, inclusive, acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça, também, tem o entendimento
nesse mesmo sentido (SÃO PAULO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2016; SÃO PAULO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE, 2012).
A principal discussão no Recurso Especial versou sobre a personalidade jurídica do
condomínio, pelo fato do condomínio não estar elencado no rol de pessoas jurídicas de direito
privado, conforme artigo 44 do Código Civil (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, 2020b).
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o condomínio é um ente despersonalizado,
bem como não é titular das unidades autônomas e das partes comuns, as quais pertencem
somente aos condôminos. Acrescentou a ausência da affectio societatis. O entendimento que os
condomínios possuem personalidade jurídica, ou devem ser tratados como pessoas jurídicas,
ocorre somente para fins tributários (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020b).
Decidiu-se, portanto, que o condomínio não pode ser reparado por danos morais,
porquanto o condomínio é uma massa patrimonial e, portanto, não há como admitir que seja
dotado de honra objetiva. Assim, qualquer ofensa perante a comunidade não deve ser dirigida

30

Conforme o acórdão: “(...) concluir pela ausência de personalidade jurídica ao autor equivaleria ainda
impossibilitar o exercício do acesso à jurisdição para obtenção de tutela jurisdicional relativa ao pleito
ressarcitório, negativa essa que afronta diretamente o mandamento constitucional de livre acesso ao Poder
Judiciário (...) No campo da responsabilidade, especialmente no que toca a danos de natureza extrapatrimonial, é
bem de ver que os condomínios podem sofrer abalo moral à sua honra objetiva perante a sociedade. (...) deve ser
assegurado aos condomínios em geral o tratamento conferido à pessoa jurídica, no que diz respeito a possibilidade
de condenação em danos morais”. (SÃO PAULO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2016).
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aos condomínios, mas sim aos condôminos (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
2020b).
Observa-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, baseou-se principalmente que
o condomínio é ente despersonalizado, sem affectio soccietatis, elemento, inclusive, ausente
em diversas modalidades de pessoas jurídicas, como a sociedade limitada unipessoal, a Eireli,
bem como na maioria das sociedades anônimas (FLUMIGNAN,

FLUMIGNAN e

FLUMIGNAN, 2020).
Os mesmos fundamentos para negar direitos morais aos condomínios, estão presentes em
outros acórdãos prolatados pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (BRASIL,
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020c e 2017c). Da mesma forma, no acórdão da
Terceira Turma que não reconheceu legitimidade ao condomínio para pedir reparação de danos
morais pelos condôminos (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2011).
Mas o condomínio interpôs embargos de divergência contra acórdão do Recurso Especial
nº 1.736.593-SP, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. O principal acórdão
paradigma da divergência (AgReg em REsp 189.780/SP, Segunda Turma, julgado em
09/09/2014, DJe 16/09/2014; BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2014).
Nos itens II e III da ementa do referido acórdão, registrou-se que o condomínio deve ser
considerado pessoa jurídica, no que tange à condenação em danos morais, aplicando-se a
Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, quando demonstrada ofensa à sua honra objetiva
(AgReg em REsp 189.780/SP, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014;
BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2014).
Os embargos de divergência contra acórdão do Recurso Especial nº 1.736.593-SP foi
admitido e estão conclusos para decisão ao relator Ministro Francisco Falcão (BRASIL,
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020d).
Em análise do acórdão do Recurso Especial n° 1.736.593-SP do Superior Tribunal de
Justiça, Flumignan, Flumignan e Flumignan (2020), manifestaram no sentido de que, em muitos
casos, os condomínios tem sua própria identificação, como nome, identidade visual e
características arquitetônicas, que permitem assegurar ofensa à honra objetiva de forma
coletiva, de modo que possa causar um desinteresse em terceiros por adquirir ou locar as
unidades (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020d).
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Portanto, o elemento da affectio societatis, bem como sobre o condomínio ser ente
despersonalizado,

perde

força,

porquanto,

como

já

mencionado,

existem

entes

despersonalizados que podem ser reparados por danos morais, bem como indicou-se
anteriormente, existem enunciados da jornada de direito civil que contribuem para o
entendimento que o condomínio seja visto como pessoa jurídica.
Sendo assim, existem argumentos consistentes para permitir a reparação por danos morais
ao condomínio.
Além disso, a despeito dos precedentes do STJ mencionarem que o condomínio edílico é
ente despersonalizado, não se verifica a existência de recursos julgados sob o rito de recursos
repetitivos, de aplicabilidade obrigatória, conforme artigo 927, inciso III, do Código de
Processo Civil.

5. Conclusão
A personificação do condomínio não é expressa na legislação brasileira, o que traz muitas
discussões se o condomínio trata de uma pessoa jurídica ou um ente despersonalizado, razão
pela qual existem projetos de lei que visam acrescentar ao Código Civil a sua personalidade
jurídica.
Além de acabar com tal discussão, esses projetos de leis objetivam solucionar problemas
burocráticos, como a aquisição e registro de imóveis, por parte dos condomínios.
Entretanto, por não haver dispositivo sobre a personificação do condomínio, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o condomínio é ente
despersonalizado.
Observa-se que, embora os tribunais estaduais tendam a acompanhar tal entendimento, a
jurisprudência do Tribunal da Cidadania não é vinculativa, não obrigando sua aplicabilidade.
O Superior Tribunal de Justiça, se apoiou no argumento que os condomínios são entes
despersonalizados para concluir que os condomínios não têm direito à reparação por danos
morais, acrescentando que não possuem affectio soccietatis.
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Entretanto, existe laço social e vínculo entre os condôminos para uma atividade comum,
porquanto há colaboração ativa dos condôminos com o objetivo de obter uma convivência
saudável e pacífica, garantindo o bem estar de cada um dos moradores.
Ademais, a posição do Superior Tribunal de Justiça é frágil, porquanto, caso algum
projeto de lei seja aprovado, a ausência de direito à reparação por danos morais, ao argumento
de que o condomínio é ente despersonalizado, não se sustentará.
Acrescenta-se que existem entes despersonalizados que têm direito à reparação por danos
morais, com jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça deve ser revisado, vez que se trata
de argumentos frágeis para não conceder o direito à reparação por danos morais.
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ANÁLISE MACROCOMPARATIVA ENTRE A
ORDEM JURÍDICA MOÇAMBICANA E
PORTUGUESA
MACRO-COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN
MOZAMBIC AND PORTUGUESE LEGAL ORDERS
Pascoal Francisco Jussa31
Resumo: O presente trabalho tem como objectivo, fazer a análise macro comparativa entre a ordem
jurídica moçambicana e portuguesa. É objectivo geral, abordar aspectos semelhantes e dissemelhantes das
duas ordens; são objectivos específicos: verificar com base nos dois ordenamentos jurídicos, a concepção,
as fontes do Direito, os métodos de interpretação e de aplicação das normas, organização judiciária; alcançar
o sentido da jurisprudência como fonte do Direito; contextualizar a jurisprudência, designadamente a
existência ou não de assentos, que fixam a jurisprudência obrigatória. O trabalho está estruturado e dividido
em três partes, nomeadamente: a introdução; o desenvolvimento, que integra a metodologia aplicada; o
marco teórico ou revisão bibliográfica; apresentação e análise de dados; discussão dos resultados do assunto
tratado e conclusão. O estudo foi possível graças ao recurso a pesquisa bibliográfica com enfoque
qualitativo. Conclui-se com a macro comparação dos dois ordenamentos jurídicos que em Moçambique a
jurisprudência é fonte de direito como em Portugal, mas com especificidade própria, até porque
contrariamente ao que acontece no ordenamento jurídico português, onde já não vigoram os assentos,
contrariamente, em Moçambique os assentos ainda fixam doutrina com força obrigatória geral.
Palavras-Chaves: Macro comparação, ordem jurídica, jurisprudência e assento.
Abstract: The present work aims to carry out a comparative macro analysis between the Mozambican and
Portuguese legal system. It is a general objective to address similar and dissimilar aspects of the two orders;
specific objectives are: to verify, based on the two legal systems, the conception, the sources of Law, the
methods of interpretation and application of the norms, judicial organization; reach the sense of
jurisprudence as a source of Law; contextualize the jurisprudence, namely the existence or not of seats,
which establish the mandatory jurisprudence. The work is structured and divided into three parts, namely:
the introduction; development, which integrates the applied methodology; the theoretical framework or
bibliographic review; presentation and analysis of data; discussion of the results of the treated subject and
conclusion. The study was possible thanks to the use of bibliographical research with a qualitative focus.
We conclude with the macro comparison of the two legal systems that, in Mozambique, jurisprudence is a
source of law as in Portugal, but with its own specificity, not least because, contrary to what happens in the
Portuguese legal system, where the seats no longer apply, on the contrary, in Mozambique seats still set
doctrine with general mandatory force.
Keywords: Macro comparison, legal order, jurisprudence and seat.
Sumário: 1.Introdução; 2. Desenvolvimento; 3. Marco Teórico e Revisão Bibliográfica; 4.
Apresentação, análise de dados referentes a Macro comparação entre a ordem jurídica moçambicana
e portuguesa; 5. Discussão dos resultados - concepção, fontes, métodos de interpretação e de
aplicação das normas jurídicas e organização judiciária das duas ordens jurídicas comparadas;
Conclusão; Referências Bibliográficas.
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O presente trabalho tem por finalidade fazer a análise macro comparativa entre
a ordem jurídica moçambicana e portuguesa. Procura-se comparar as duas ordens
jurídicas. É objectivo geral, fazer a macro comparação, abordando os aspectos
semelhantes e dissemelhantes das duas ordens jurídicas. Para alcance do objectivo geral
há que socorre-se de objectivos específicos que são: definir o conceito e indicar as fontes
de Direito das duas ordens jurídicos; verificar os métodos de interpretação e de aplicação
das normas jurídicas das duas ordens; comparar a organização judiciária das mesmas.
O trabalho está estruturado e dividido em partes, nomeadamente: a introdução;
o desenvolvimento; o marco teórico ou revisão bibliográfica; apresentação e análise de
dados; discussão dos resultados, onde se trata entre outros, o contexto, definição e
tratamento das fontes do direito e da jurisprudência, em particular, como fonte do direito
e a conclusão.
Para este trabalho, como para qualquer trabalho científico, houve que seguir
certa metodologia científica para a apresentação do mesmo. Quanto a natureza da
pesquisa, é uma pesquisa de revisão, pois é síntese de outras pesquisas realizadas por
especialistas na matéria de macro comparação de ordenamentos jurídicos. Neste sentido
não é uma pesquisa no todo original; é pesquisa teórica, no sentido de que estuda teorias,
de forma abstracta, para gerar conhecimentos novos ou consolidar conhecimento já
existentes sobre os dois ordenamentos jurídicos em análise.
Relativamente aos objectivos da pesquisa, ela é descritiva, aquela cujo tema é
normalmente familiar para o pesquisador. No caso em apreço, a justificativa da escolha
do tema tem a ver com razões profissionais, o pesquisador em causa sendo Magistrado
Judicial de segunda instância, lida com matérias de foro judicial civil, pelo que é dele
minimamente conhecido, precisando de estudar mais, visando gerar conclusões que se
reputem úteis para tomada de decisões nos tribunais em Moçambique. Pretende-se assim,
trazer a visão dos ordenamentos jurídicos, moçambicano e português. É também pesquisa
explicativa, porque visa identificar e buscar as causas do problema objecto do estudo.
No que diz respeito a abordagem, trata-se de pesquisa qualitativa, pois existe
envolvimento directo do pesquisador, estudante do Doutoramento em Direito Privado.
Relativamente aos procedimentos seguidos, trata-se de pesquisa documental, portanto é
pesquisa indirecta. Foram analisados documentos, quais sejam a legislação existente no
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ordenamento jurídico moçambicano e português, para efeitos comparativos. Foi
necessário recorrer aos documentos existentes e disponíveis, para se retirarem evidências
que permitissem fundamentar a afirmação de semelhanças e dissemelhanças dos dois
ordenamentos jurídicos.
Sendo pesquisa bibliográfica, houve um ponto de partida, que são as pesquisas
anteriores, realizadas por autores, mormente portugueses e brasileiros, para que o
pesquisador procurasse actualizar-se sobre o tema. É por isso que a pesquisa, a dado
momento vai fazendo um histórico sobre as duas ordens jurídicas, moçambicana e
portuguesa.
Quanto a revisão de literatura, um trabalho de pesquisa pode ser realizado com
o objectivo de determinar o "estado de arte", ou seja, " o pesquisador procura mostrar
através da literatura já publicada, o que já se sabe sobre o tema, quais as lacunas existentes
e onde se encontram os principais entraves teóricos metodológicos.
É seguindo a metodologia acima referida, que se fez o estudo que deu origem a
este artigo científico. Como referem MARCONI e LAKATOS Marina de Andrade;
LAKATOS (2012, p.2), a pesquisa tem por finalidade "descobrir respostas para questões,
mediante a aplicação de métodos científicos, e referem ainda MARCONI LAKATOS
(2010 p. 26) "a pesquisa bibliográfica que compreende oito fases, nomeadamente a
escolha do tema, a elaboração do plano de trabalho, a identificação, localização,
compilação, fechamento, análise e interpretação e redacção", tem a finalidade de colocar
o pesquisador em contacto directo com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre
determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido
transcritos por forma, quer publicadas, quer gravadas.
No caso, socorreu-se à material escrito que se encontra disponível e que abaixo
se refere na bibliografia indicada. Para tal, foram consultadas fontes primárias (doutrina,
instrumentos legislativos, decisões jurisprudenciais embora poucas) e secundárias
(artigos científicos, periódicos, monografias, dissertações, ensaios, resumos e teses).
Assim, o trabalho foi precedido da colecta e estudo pormenorizado de fontes do
conhecimento relativo ao seu objecto.O estudo foi possível graças ao recurso a
metodologia de pesquisa bibliográfica com enfoque qualitativo, que permitiu concluir que
entre as duas ordens jurídicas em comparação existem mais semelhanças do que
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dissemelhanças; em Moçambique a jurisprudência é fonte de direito, tal como como em
Portugal, mas contrariamente ao que acontece em relação a ordem jurídica portuguesa,
onde já não vigoram os assentos, em Moçambique, os assentos ainda fixam doutrina com
força obrigatória geral.
2.Desenvolvimento
2.1.Conceitualização de macro comparação.
Para a análise dos dois ordenamentos jurídicos, necessário se torna fazer a
análise geral das fontes do Direito. As fontes do Direito Civil Moçambicano, estão
elencadas nos primeiros artigos do Código Civil, "Livro I, parte geral, Título I (Artigo 1º
e seguintes do CC). Estes artigos regulam as matérias concernentes às fontes do Direito,
mas como entende PINTO (2012, p.63), em sua obra Teoria Geral do Direito Civil "esta

matéria de fontes do direito, regulada no Código Civil, ultrapassa a esfera do direito civil,
abrangendo a outros ramos do direito". A jurisprudência por exemplo, é fonte do Direito
moçambicano, tal como em Portugal, mas em Moçambique, dentro da jurisprudência,
existem os assentos do Tribunal Supremo. Os assentos do Tribunal Supremo estão em
vigor no ordenamento jurídico moçambicano, contrariamente ao que acontece no
ordenamento jurídico português.
Antes de se abordar com profundidade o tema de macro comparação das duas
ordens jurídicas, nomeadamente a moçambicana e portuguesa, necessário se torna
estabelecer os parâmetros, sentido e definição de macro comparação.
Segundo ALMEIDA e CARVALHO (2017, p. 12) "A macro comparação
realiza-se pela comparação entre sistemas jurídicos considerados na sua globalidade. A
macro comparação também é designada como (sistemologia) ou pela expressão (sistemas
jurídicos comparados) ". Para estes autores, tanto faz referir sistemas jurídicos ou ordens
jurídicas, pois trata-se de uma mesma situação, pelo que referem ALMEIDA e
CARVALHO (2017, p. 12) "sistemas jurídicos ou ordens jurídicas são conjuntos
coerentes de normas e de instituições jurídicas que vigoram em relação a um dado espaço
e ou a uma comunidade".
Em se tratando de macro comparação a preocupação não será de comparar todos
os sistemas jurídicos, mas sim os sistemas jurídicos moçambicano e português. Mesmo
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dentro dessa macro comparação, far-se-á a de modo global, usando método que relacione
elementos estruturantes homólogos, tal como foi apontado pelo orientador do Modulo,
nomeadamente o conceito de direito, fontes de direito, métodos de interpretação das
normas jurídicas e organização judiciária
Como refere DUARTE (2006, p.777):
Partindo da verificação óbvia de que a confrontação de todos e de cada um dos
elementos que constituem os sistemas jurídicos que se tome como objecto de
comparação é impossível, chegamos à necessidade de seleccionar os pontos
através dos quais procederemos à comparação desejada. Julgo que os critérios
básicos a que tal escolha deve obedecer são o da representatividade dos
elementos em causa (a qual implica, entre várias coisas, um carácter
tendencialmente perene desses elementos) e do seu carácter comum aos vários
sistemas. Não podemos seleccionar elementos que não sejam aptos a definir o
sistema e falsearíamos a comparação se a fizéssemos incidir sobre aspectos
não correspondentes (necessidade de um tertium comparationis…

E refere VICENTE (2019, p. 19) "Mas pode também a actividade comparativa
visar realidades mais vastas, maxime os sistemas jurídicos de diferentes países tomados
nos seus traços fundamentais. É a chamada macro comparação".
2.2.O Direito da matriz Romano-Germânico.
Como se pretende comparar o Direito português e o Direito moçambicano, então
há que saber qual é o lugar de cada um desses Direitos entre os sistemas jurídicos. Os
dois Direitos são de matriz histórica do Direito Romano que vigorou em Portugal até
século XIX, como Direito subsidiário. Refere-se a Direito Subsidiário porque a partir da
Lei da Boa Razão, apenas na medida em que se mostrasse conforme com a recta ratio. O
Direito moçambicano é também e em certo sentido, fruto do Direito português, porquanto
Moçambique foi Colónia de Portugal até 1975, ano em que alcançou a sua Independência,
daí a afirmação segundo a qual o Direito moçambicano é de matriz Romano.
Pelo sistema de fontes do Direito, nas duas ordens jurídicas, avulta a lei como
fonte primária do Direito, pelo método segundo o qual os casos concretos são resolvidos
a partir das regras gerais e abstractas, contrariamente ao que que acontece no sistema que
usa regras de precedente. Assim os dois Direitos, o moçambicano e português, descendem
do Direito Romano-Germânico.
2.3.Influência do Direito português nos países africanos ex-colónia portuguesa.

79

ANÁLISE MACROCOMPARATIVA ENTRE A ORDEM JURÍDICA
MOÇAMBICANA E PORTUGUESA
Outro elemento de comparação entre as duas ordens jurídicas é o Direito comum
de língua portuguesa, em que a evolução dos sistemas jurídicos, no caso de Moçambique,
dependeu também e em certa medida, de recepção ou transplante de ordem jurídica
estrangeira ou passada, é o que aconteceu entre Portugal e Moçambique. Refere
VICENTE (2019, p. 82) "Também nos países africanos de expressão oficial portuguesa
foi preservado, por força de disposições constitucionais transitórias, o Direito português
anterior à independência". No caso moçambicano a própria constituição estabelecia tal no
Artigo 305º. Defende SATURNINO (2008) "Não obstante terem sido adoptadas novas
Leis no Moçambique independente, o Direito português continua a influenciar o Direito
Moçambicano, apontando se o exemplo do Código Comercial de 2005".
2.4.Influência da integração regional em cada um dos dois ordenamentos jurídicos
comparados
Há outra diferenciação que se aponta entre as duas ordens jurídicas:
Moçambique está integrado na Comunidade de Desenvolvimento de África Austral
(SADC), ao passo que Portugal está integrado na União Europeia, embora os dois países
façam parte da CPLP.
2.5.Influência do Direito Consuetudinário no ordenamento jurídico moçambicano
Outro ponto de diferenciação é o facto de Moçambique consagrar na sua
Constituição, no artigo 4, o Direito Consuetudinário. No caso do direito de família, em
Moçambique existe a Lei da Família, a Lei nº 22/2019, de 11 de Dezembro, igualmente,
no caso do direito de sucessões, em Moçambique existe a Lei das Sucessões, a Lei nº
23/2019, de 23 de Dezembro, ambas apartaram-se do Código Civil, que vem da época do
regime português, Código Civil de 1966, contrariamente ao que acontece actualmente em
Portugal que não destacou estas duas leis, mantendo a unidade do Código Civil.
Relativamente às leis, segundo (ROQUE, 2012, p. 44) "a legislação civil portuguesa,
reconhece o uso (costume) como fonte do direito objectivo formada pelas normas e
princípios estabelecidos em diplomas legais". No ordenamento jurídico Moçambicano
(artigo 3º nº 1 do CC) também os usos que não forem contrários aos princípios da boa fé são juridicamente atendíveis quando a lei o determine.
Muito embora haja esta previsão legal, no ordenamento jurídico português, o
costume não é reconhecido como fonte de direito, tendo em conta que o direito português
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não reconhece o direito consuetudinário, tendo validade somente quando a lei assim o
determinar. A pergunta que se impõe é a seguinte: é a mesma situação no direito
Moçambicano? Apesar do artigo 3º do CC Moçambicano, tal como dispõe o CC
português, referir que os usos e costumes que não forem contrários aos princípios da boa
- fé são juridicamente atendíveis quando a lei o determina, uma coisa são usos, outra coisa
bem diferente são costumes.
O ordenamento jurídico moçambicano aceita o direito consuetudinário, na
medida em que (artigo 4 da CRM) refere que "o Estado reconhece os vários sistemas
normativos e de resolução de conflitos que coexistem na sociedade moçambicana, na
medida em que não contrariem os valores e os princípios fundamentais da Constituição".
Durante a colonização portuguesa, havia dualismo jurídico, tendo surgido
Regime do indigenato (Decreto –Lei nº 399666, de 20 de Maio de 1954 e o Código do
indigenato), com normas próprias para moçambicanos indígenas e normas para
moçambicanos não indígenas. Como refere BUCHILI BUCHILI (2006, p.46) "o
indigenato caracterizou-se como sistema político que subordinou os moçambicanos aos
chefes de comunidades descritas como tribos, tendo como suporte a presença de uma
língua e culturas comuns"
SERRA (p. 31) aponta "Após a proclamação da República de Moçambique, no
dia 25 de Junho de 1975, iniciou-se um período histórico de um autêntico estadualismo
jurídico, com contornos de positivismo, no sentido de que só se reconhece ao Estado o
papel de criador de direito".
A seguir à assinatura dos Acordos Gerais de Paz, celebrados em Roma, a 4 de
Outubro de 1992, SERRA (p. 47) refere "foi notória a preocupação do Governo em
revitalizar o estatuto das autoridades tradicionais".
Segundo SERRA (p. 47):
Houve "captura jurídica" das autoridades tradicionais; Entre 1991 e 1996 o
Núcleo de Desenvolvimento Administrativo, no contexto do projecto
"Descentralização e Autoridade Tradicional", deu em aprovação do Decreto nº
15/2000, de 20 de Junho, que "aprovou as formas de articulação dos órgãos do
Estado com as autoridades comunitárias…O princípio do pluralismo jurídico
foi conquistando gradualmente espaço até à sua expressa consagração
constitucional no ano de 2004.
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O costume está em posição paralela à da lei. A toda a lei, inclusivamente à lei
constitucional. Em termos do direito comparado "Em posição paralela à lei estão também
o assento e outras decisões, com força obrigatória geral do direito português"
ASCENSÃO (p.241) considera "o costume uma fonte privilegiada do Direito, enquanto
exprime directamente a ordem da sociedade, sem necessitar da mediação de nenhum
oráculo. A eficácia da regra costumeira está automaticamente assegurada ".
2.6.A prevalência de Assentos do Tribunal Supremo de Moçambique, contrariamente
ao ordenamento jurídico português
Para além de algumas semelhanças de maior parte de fontes do Direito, alinhados
hierarquicamente, nomeadamente: a lei, o costume, a jurisprudência, e a doutrina, nos
dois ordenamentos jurídicos em comparação, relativamente a jurisprudência, há que fazer
excepção a questão de assentos que adiante se abordará, que deixaram de vigorar em
Portugal, mas ainda vigoram em Moçambique, o artigo 2º do CC "Nos casos declarados
na lei, podem os tribunais fixar, por meio de assentos, doutrina com força obrigatória
geral".
2.7.A prevalência de Assentos do Tribunal Supremo de Moçambique, contrariamente
ao ordenamento jurídico português
Quanto aos métodos de interpretação da lei, é semelhante nas duas ordens
jurídicas, onde a boa-fé é acolhida como cânone hermenêutico dos negócios jurídicos,
bem assim a proscrição do abuso de direito e inserção do enriquecimento sem causa entre
as fontes das obrigações e de aplicação das normas jurídicas.
Trata-se de compreensão do método observado pelos tribunais nos dois
ordenamentos jurídicos, a fim de chegarem à solução dos casos concretos.
Como refere VICENTE (2019, p.178):
Para tal é preciso responder a três quesitos: qual a relevância da norma na
decisão do caso concreto e em que medida se admite a referência, nesta
atividade a critérios não normativos? a que critérios normativos se subordinam
a interpretação das normas legais e a integração das lacunas da lei? podem os
tribunais, no exercício da sua atividade judicativa, desenvolver o Direito
legislado?

Tanto no Direito moçambicano como no Direito português como ainda refere
VICENTE (2019, p.178):
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A decisão judicial representa, segundo um entendimento muito difundido nos
sistemas jurídicos de que aqui nos ocupamos, a conclusão de um silogismo,
que tem como premissa maior a norma aplicável e como premissa menor os
factos dados como provados no processo.

Nesta medida tanto no Direito moçambicano como no Direito português,
segundo VICENTE (2019, p.179) "o tribunal deve, na fundamentação da sentençadescriminar os factos que considera provados e indicar, interpretar e aplicar as normas
jurídicas correspondentes, concluindo pela decisão final".
2.7.A Organização Judiciária dos dois ordenamentos jurídicos
Quanto a organização judiciária dos dois ordenamentos jurídicos, há a apontar
que em Moçambique a organização dos Tribunais consta do Capítulo III, (artigos 222 a
232). A Constituição indica as espécies dos Tribunais, nomeadamente o Tribunal
Supremo, O Tribunal Administrativo e os Tribunais Judiciais. Mas depois vem dito que
podem existir tribunais administrativos, de trabalho, fiscais, aduaneiros, marítimos,
arbitrais e comunitários (artigo 222 nº 2 da Constituição da República de Moçambique).
A competência, organização e funcionamento dos tribunais acima referidos são
estabelecidas por lei, que pode prever a existência de um escalão de tribunais entre
tribunais provinciais e o Tribunal Supremo. Efectivamente esses Tribunais já foram
criados e estão em funcionamento, trata-se dos Tribunais Superiores de Maputo, Beira e
Nampula ou seja Tribunais regionais de Sul, Centro e Norte de Moçambique.
Excepcionalmente, nos termos do (artigo 223 da Constituição da República de
Moçambique) "Durante a vigência do estado de guerra são constituídos tribunais militares
com competência para o julgamento de crimes de natureza estritamente militar".
Pelo contrário, em Portugal, a organização e o funcionamento dos tribunais
acham-se disciplinados na constituição (artigos 209 a 214).
Segundo refere VICENTE (2019, p.195):
Aí se prevê a existência de duas ordens de tribunais: os tribunais judiciais, que
são os tribunais comuns em matéria civil e criminal e exercem a jurisdição em
todas as matérias não atribuídas a outras ordens de tribunais; e os tribunais
administrativos e fiscais, que julgam os litígios emergentes das relações
jurídicas administrativas e fiscais. Consagra-se ainda a existência de um
Tribunal Constitucional, a que já aludimos, e de um Tribunal de Contas, que
fiscaliza a legalidade das despesas públicas e julga as contas que a lei lhe
submete.
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Em Moçambique existe a Lei da Organização Judiciária (Lei 24/2007, de 20 de
Agosto) que foi pontualmente revista pela (Lei nº 24/2014, de 23 de Setembro), que por
sua fez, sofreu revisão pontual pela (Lei nº 11/2018, de 3 de Outubro), ao passo que em
Portugal, conforme a Lei nº 62/2013, de 26 de Agosto, alterada pela Lei nº 40-A/2016,
de 22 de Dezembro, e republicada em anexo a esta, conforme referido por VICENTE
(2019, p.195) "A ordem dos tribunais judiciais compreende três graus, cuja composição
é objecto da Lei de Organização do Sistema Judiciário".
Em Moçambique, os tribunais de primeira instância são em certos casos os
tribunais judiciais de distrito e noutros casos os tribunais judiciais de província. Nos
termos do artigo 19 da Lei da organização judiciária, (Lei nº 24/2007, de 20 de Agosto):
1.Das decisões proferidas pelos tribunais em primeira instância, sobre matéria
de facto, há apenas um grau de recurso, excepto nos casos especialmente
previstos na lei; 2. Sobre matéria de direito há apenas dois graus de recurso nos
termos da lei; 3. Das decisões sobre matéria de direito proferidas pelos
tribunais judiciais de província, em segunda instância, cabe recurso directo
para o Tribunal Supremo.

Em Portugal Segundo refere VICENTE (2019, p.195 a 196):
Os tribunais de primeira instância são, em regra, os tribunais de comarca. Estes
desdobram-se em instâncias centrais, com competência para toda a área
correspondente à comarca e integrando secções de competência especializada
(cível, criminal, de instrução criminal, de família e menores, de trabalho, de
comércio e de execução), e instâncias locais, constituídas por secções de
competência genérica. Há ainda tribunais de competência territorial alargada,
abrangendo mais do que uma comarca (v.g. da propriedade intelectual, da
concorrência, marítimo, etc.).

Comparando os dois ordenamentos jurídicos quanto ao sistema de recursos,
referir que em Moçambique, no geral, os recursos, estão previstos na Constituição da
República de Moçambique, porém, os recursos cíveis estão regulados no Código
Processual Civil e na Lei nº 24/2007, de 24 de Agosto, que aprova a lei de organização
judiciária e revoga a Lei nº 10/92, de 6 de Maio
Quanto a espécies de recursos cíveis em Moçambique, os recursos são ordinários
e extraordinários. São ordinários a apelação, a revista, o agravo e o recurso para o plenário
do Tribunal Supremo; são extraordinários a revisão, a oposição de terceiros e a
prorrogativas do Procurador-Geral da República de requerer a suspensão e anulação de
sentenças manifestamente injustas e ilegais.
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Em Portugal, de onde mais directamente origina o nosso Direito Processual,
existem os graus de tribunais e recurso similares aos nossos, salvo algumas
especificidades, próprias de cada um dos sistemas.
No sistema português, a estrutura orgânica do sistema recursal organizada da
forma seguinte: Recurso para Tribunal de Relação o correspondente aos Tribunais
Superiores de Recurso de Moçambique; Recurso para Supremo Tribunal de Justiça, o
correspondente ao Tribunal Supremo de Moçambique; Recurso para Tribunal
Constitucional, correspondente ao Conselho Constitucional de Moçambique; Recurso
para o Tribunal Judicial da União Europeia e para Tribunal Europeu dos Direitos
Humanos, pelo facto de Portugal estar integrado na União Europeia.
2.7.As fontes do Direito nos dois ordenamentos jurídicos comparados
Quanto a questão de fontes de Direito nos dois ordenamentos jurídicos em
comparação, sendo da família jurídica romana-germânica, a lei é fonte de Direito
predominante, não significando que seja fonte exclusiva.
Segundo VICENTE (2019, p.150 a 151):
O costume, a jurisprudência e a doutrina, ainda que a sua relevância como
modo de formação ou revelação de normas jurídicas não seja necessariamente
a mesma que possui a lei, designadamente porque a eficácia que lhes é
reconhecida pelos tribunais na resolução de casos concretos não é idêntica à
que é imputada a esta última

Começa-se por indagar sobre o que seja fonte do Direito. Há muitas
conceptualizações de fonte do direito, consoante o entendimento de cada autor, mas no
essencial todos os entendimentos, embora algumas vezes tratados de maneira peculiar,
têm um ponto convergente: fonte significa origem, a nascente, o manancial de onde
provem algo ou alguma coisa. No caso, fonte do direito significa origem do direito, o
manancial do direito, a nascente do direito, o manancial de onde provem o direito. No
caso, seria o manancial de onde provem o direito moçambicano.
Refere (LONGHINOTI e SOUZA, 2007, p. 209-230) que as fontes do direito
podem ser conceitualizadas como "os ensinamentos que os operadores do direito utilizam
para disciplinar os meios jurídicos e as relações de modo geral". Neste sentido as fontes
de Direito seriam os ensinamentos que os técnicos ou tratadistas do direito utilizam para
pôr regras nos meios jurídicos para se lidar com relações jurídicas na sociedade.
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Para ASCENSÃO (1993, p.42), "as fontes do direito possuem diversificados
significados, nomeadamente: histórico, instrumental, sociológico ou material, orgânico,
técnico jurídico ou dogmático". Este autor não contempla a questão de fontes do direito
numa única perspectiva, mas sim estuda e apresenta as fontes do direito em diversas
perspectivas acima referidas.
O significado histórico reconhece as fontes do sistema jurídico na perspectiva
histórica. Tem-se em atenção as origens históricas dum sistema e as influências que sobre
ele se exerceram. Refere ele, que "...assim se dirá que o Direito Romano é fonte do nosso
Direito". Quer dizer, é preciso percorrer a história, para dela retirar as origens da fonte do
direito, os factos históricos que estiveram na origem de determinada fonte do direito.
O significado instrumental é aquele que centra-se nos instrumentos legais que
originaram a fonte do direito, centra-se nas regras jurídicas, nomeadamente os códigos,
as leis, decretos, decretos-lei, regulamentos, posturas, para se aferir a fonte do direito.
Em sentido instrumental as fontes do direito são os documentos que contêm os
preceitos. Para o mesmo autor ASCENSÃO (1993, p.42) "Assim, as Tábuas da Lei; assim
os volumes das Ordenações do Reino; assim os exemplares dos jornais oficiais. É um
sentido que tecnicamente reveste muito pouco interesse". Vem a ideia de instrumento
como meio para se alcançar algo.
O significado sociológico ou material tem a ver com condutas sociais que
produzem uma norma. Será o circunstancialismo social que provocou determinada
norma. ASCENSÃO (1993, p.43) "Assim, pode dizer-se que o aumento do parque
automóvel, a crescente potência dos motores e a consequente multiplicação dos acidentes
foram as fontes das actuais leis rodoviárias". Aqui o conceito está mais próximo de
causas, antecedentes, ocasio legis. Não tem muita relevância, senão na interpretação das
leis.
Muitas vezes são as circunstâncias sociológicas que ditam o surgimento de
determinada fonte do direito, são as causas sociológicas de determinado espaço ou lugar
que originam a fonte do direito. Muitas vezes na sociedade moçambicana surgem
fenómenos sociológicos que criam um impacto tal, que demandam uma regulamentação
da vida, em face da nova realidade sociológica surgida.
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O significado orgânico representa os órgãos que produzem as normas jurídicas.
São os órgãos que estão incumbidos da produção de regras jurídicas. Para ASCENSÃO
(1993, p.43) "Serão fontes do Direito uma autarquia, uma assembleia legislativa, um
tirano....". Trata-se de fonte do direito porque o direito emanou de um certo órgão que
tem competência para criar o direito, como nos exemplos acima referidos.
Continua o mesmo autor "É um sentido que interessa especialmente ao Direito
Público, aos ramos do direito que regulam a constituição e funcionamento do Estado e
outros entes públicos". Sendo um Estado, como o Estado de Moçambique uma entidade,
ela é composta por órgãos que juntos fazem um todo dessa entidade. No caso, refere-se à
Órgão de onde emanam o direito que regula a vida da sociedade moçambicana.
O significado técnico jurídico ou dogmático, para (ASCENSÃO 1993. p.42
"trata-se de maneira de formação e de revelação das regras jurídicas" Para a noção
técnico-jurídico ou dogmático acima referida, releva o facto de que as fontes do direito
são modos de formação e revelação de normas jurídicas. Em sentido técnico-jurídico ou
formal, as fontes do direito são os modos de formação (Lei e costume) e de revelação
(jurisprudência e doutrina) das normas jurídicas.
Há autores que não perfilham o entendimento de José de Oliveira Ascensão, já
acima explanado, havendo uns que entendem que na perspectiva técnico - jurídica ou
dogmática as fontes do direito são só modos de revelação, outros que entendem que na
perspectiva técnico-jurídico ou dogmático, as fontes do direito são só modos de formação
de normas jurídicas.
Para MONCADA (1995, p.111), segundo a caracterização que ASCENSÃO,
p.43) faz ao entendimento daquele Professor, "sobre as fontes do Direito, elas são, não
modos de formação, mas modos de revelação ou manifestação das normas jurídicas –
modos como o direito aparece". Para MONCADA (1995, p.111), o direito já existe em
um momento anterior, não se forma ou não se cria, simplesmente se revela, porque préexistente. Desenvolve essa ideia, quando se refere ao "direito positivo; suas fontes, modos
de manifestação e determinações ônticas".
Relativamente ao direito positivo, chama-se precisamente ao direito, a ideia do
direito, quando projectados na região da realidade não sensível a que se dá o nome de
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espírito objectivo. Mesmo que as pessoas não vejam, não sintam, não apalpem o direito,
ele existe de antemão, não é criado, simplesmente revela-se.
Nas palavras daquele autor, "é como dizer, metaforicamente: é essa ideia com os
seus valores feitos carne. De simples ideia, o direito torna-se aí realidade histórica
concreta. Enche-se de conteúdos, transforma-se em cultura". Assim, por mais que em
determinado momento não se saiba sobre um determinado direito, ele não deixa de ter
pré-existido em momento anterior, por isso MONCADA (1995, p.111) se refira as fontes
do direito, não como modo de criação, mas sim como modo de revelação do direito, como
o direito se faz ver, como o direito se revela, como o direito aparece.
Para REALE (1982, p.139) "a antiga distinção entre fonte formal e fonte material
do direito, traz equívocos, preferindo empregar fonte do direito para indicar apenas os
processos de produção de normas jurídicas". Refere este autor REALE (1982, p.140) que
"por fonte do direito designamos os processos ou meios em virtude dos quais as regras
jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia".
Entende-se que este autor, tinha a ideia de fonte do direito, tendo em conta aquilo que é
positivado, aquilo que é posto em determinado ordenamento jurídico. Em outras palavras,
entende-se que seja positivista.
As fontes do Direito são definidas por REALE (1982, p, 39) como "os métodos
através dos quais se originam e ou cria-se a norma positiva, com força vinculativa erga
omnes e com ampla vigência". Nota-se que para este autor fontes do direito são modos de
criação do direito e não modos de revelação do direito, como pelo contrário entende Luís
Cabral de Moncada, como anteriormente se referiu.
REALE (1982, p.140) acha melhor "que se dê ao termo fonte do direito uma
única acepção, circunscrita ao campo da Jurisprudência". Para ele, o direito se manifesta
como ordenação vigente e eficaz, através do processo legislativo, os usos e costumes
jurídicos, actividade jurisdicional e o poder negocial. REALE (1982, p.141) aponta quatro
fontes do direito, por entender que quatro são as formas do poder "o poder legislativo; a
jurisdição; os usos e costumes jurídicos; a fonte negocial, expressão do poder negocial ou
da autonomia da vontade".
TELLES (p.63), elabora "chama-se fontes do Direito no sentido técnico jurídico,
processos de criação das normas jurídicas e o modo como elas se revelam". A perspectiva
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de fontes do direito deste autor é uma perspectiva do direito positivo, por isso, ele a dado
momento refere TELLES (p.63) que "Realmente, é a cada Direito Positivo que compete
definir as próprias fontes. É mesmo um dos primeiros problemas que o Direito positivo
tem de resolver: definir os modos da sua criação e desenvolvimento".
Para ASCENSÃO (p.231), a fonte do direito, é pois uma manifestação ou
fenómeno social que tem o sentido de conter uma regra jurídica. "Assim como para a
demarcação da ordem jurídica teve de partir do facto «ordem social» para atingir o dever
ser, também aqui deve se partir de manifestações fácticas para atingir as regras que elas
contêm".
Este autor avança portanto a noção de fonte do direito como modo de revelação
das regras jurídicas, mas que por vezes teria de se ocupar com o entendimento como modo
de formação. Para ASCENSÃO (p.231 e 232) "As fontes do direito dividem-se em não
intencionais e intencionais".
Para este autor, existem até fontes do direito que são comunitárias, no caso de
Portugal a adesão ao direito comunitário, CE. Para o caso de Moçambique, seria fonte do
direito em consequência da adesão do País na SADC, para os dois ordenamentos
comparados adesão a CPLP.
Em sentido político, porque são instituições políticas de que se trata, ou sentido
orgânico, está-se a referir aos órgãos do Estado. São fontes do direito os órgãos que criam
as normas que vigoram na sociedade. É nelas que está a origem das normas, são os casos
de instituições tais como a Assembleia da República, o Governo, Assembleias
Provinciais, Assembleias Autárquicas, que criam as leis ou normas jurídicas.
Em sentimento material ou instrumental, as fontes do direito são os diferentes
instrumentos, ou seja, os documentos onde constam as normas jurídicas que disciplinam
as relações sociais. Está-se referindo às Leis, Decretos-Leis, Regulamentos ou Posturas
Autárquicas. Chama-se à colação a ideia de instrumento, que não é o fim em si, mas o
meio ou mecanismo através do qual se alcança o direito. É através dos instrumentos tais,
como as Leis, os Decretos-Lei, os Decretos que se encontra o direito.
Em sentido sociológico ou causal, as fontes do direito são os factores sociais ou
históricos que levaram à criação e condicionaram o conteúdo concreto de determinadas
89

ANÁLISE MACROCOMPARATIVA ENTRE A ORDEM JURÍDICA
MOÇAMBICANA E PORTUGUESA
normas jurídicas. Aqui podem ser dados vários exemplos, como sejam o aparecimento da
informática, que demandaram a criação de novas normas, como desenvolve Oliveira de
Ascensão nos termos acima expostos.
2.7.1 Fontes materiais e formais do Direito
Independentemente do entendimento acima apontado, por exemplo por
(SOUZA, 2014, p.40), contrariamente REALE (1982, p.141) "É fonte material do direito
o órgão imbuído de competência para sua elaboração e criação. São, portanto, os valores
sociais que orientam o legislador na criação das leis".
LONGHINOTI (2007, p. 209 – 230) a fonte material "pode ser compreendida
como aquela que compreende determinados actos ou factos decorrentes de seu conteúdo
se for um acto, ou de seu resultado, se for um facto". A fonte material do direito serve
também como justificativa para a existência das constantes interferências dos
pensamentos e dos ideais não considerados formais sobre o direito, ou seja
LONGHINOTI (2007, p. 209 – 230) refere que "as fontes materiais são factores sociais
que têm uma relativa contribuição nos processos legislativos ou de aplicação da norma
jurídica". São fontes materiais do direito, os factores que ocasionam o surgimento de
normas envolvendo factos e valores, analisando-se factores sociais, psicológicos,
económicos, históricos, em suma factores reais que irão influenciar na criação do direito.
Fonte formal, por sua vez, pode ser compreendida como aquela através da qual
o direito se manifesta, podendo ser subdivididas em duas espécies: formais imediatas e
mediatas. Acrescenta LONGHINOTI (2007, p. 209 – 230) que "As fontes formais do
direito consistem em mecanismos nos quais o julgador utiliza para, diante de uma situação
concreta, solucionar o caso sob sua análise".
Podem ser consideradas fontes formais do direito, os costumes, os princípios
gerais do direito, a doutrina e a jurisprudência. Nos dois ordenamentos jurídicos
comparados, tanto em Portugal como em Moçambique (artigo 1º do CC) "São fontes
formais imediatas as normas legais, ou lei em seu sentido lato, considerada como objecto
de produção do poder legislativo em seus diversos níveis". No caso de Moçambique são
os seguintes órgãos competentes para produzirem Leis: a Assembleia da República, o
Governo, As autarquias Locais.
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SOUZA (2014, p.40), defende que "na questão de fonte formal imediata são
reconhecidas as normas legais, ou lei em sentido lato, considerada como objecto de
produção do Poder legislativo em seus diversos níveis e dentro de seu âmbito de
competência". São fontes formais mediatas ou indirectas os mecanismos na qual se apoia
o julgador para diante de uma situação concreta solucionar o caso que lhe é posto à
análise, atendendo, então, os ditames da regra de que, segundo o mesmo autor SOUZA
(2014, p.40), "o juiz não é dado deixar de decidir alegando inexistência de regra específica
para tanto". O juiz não pode abster-se de decidir alegando que não existe regra específica
para determinada situação que tem que decidir. Significa que o direito nasce a partir da
intervenção de uma entidade que interpreta e aplica a norma, ou seja, os Tribunais ou os
Doutrinadores. Comparando os dois ordenamentos jurídicos, tal acontece tanto em
Moçambique como em Portugal.
No direito Moçambicano (artigo 2º do CC), onde ainda "o assento é fonte de
direito", a jurisprudência é claramente fonte do direito, não é exactamente a mesma coisa
em Portugal.
2.8. A Jurisprudência como fonte do Direito nos dois ordenamentos jurídicos
comparados
Dentro da Macro comparação das duas ordens jurídicas, vai-se então entrar para
questão da jurisprudência como fonte do Direito em Moçambique bem como em Portugal.
Relativamente a este ponto, há a referir, acompanhando MONCADA (p.58) "a
Jurisprudência como ciência, é ciência do direito: nos métodos de observação desta, na
sua lógica, na sua construção sistemática e no fim prático das suas aplicações". Refere
ainda MONCADA (p.58 e 59) "O objecto desta ciência é exclusivamente o direito
positivo, o seu objecto tem de ser algo dotado de existência histórica, isto é, de
positividade".
Refere ainda, MONCADA (p.58 e 59) que "As ciências da natureza
simplesmente observam, utilizando os nossos cinco sentidos com todos os meios técnicos
que lhes aumentam o alcance, as ciências do espírito e, portanto, a do direito interpretam".
Para MONCADA (p.58 e 59), interpretar é "perscrutar, apreender, captar o sentido
espiritual oculto numa coisa que não deixa de ser sempre um objecto cultural". Acrescenta
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MONCADA (p.63) "É um projectar-se o pensamento no pensado, como num espelho, à
procura da sua própria imagem".
2.8.1 A Jurisprudência e questão de interpretação da lei nos dois ordenamentos
jurídicos comparados
Os juízes, tanto de Moçambique como de Portugal interpretam a lei, quando
ditam a sentença do caso que julgam, e tal actividade denomina-se, em certo sentido,
jurisprudência. Segundo MONCADA (p.68) que "recolhidos os factos, vem depois, em
segundo lugar, a reelaboração destes com a construção das teorias e das hipóteses, como
condição para mais altos fins do entendimento e da possibilidade dum domínio humano
sobre a natureza...". Na sentença, tanto no Direito moçambicano como no português, para
MONCADA (p.77) "O juiz, ao aplicar o direito, não é um simples racionador nem, muito
menos, um autómato".
Mendes (2010, p. 79) escreve:
Chama-se jurisprudência ao conjunto de orientações que, em matéria de
determinação e aplicação da lei, decorrem da actividade prática de aplicação
do direito dos órgãos competentes. Alguns autores restringem essa noção
apenas aos tribunais, à jurisprudência judicial, contudo essa restrição não é de
fazer-se. Existe também jurisprudência dos notários, conservadores e até dos
órgãos administrativos. Em todos estes casos – e outros ainda -, a necessidade
de aplicar (correctamente) o direito leva à pesquisa e descoberta de regras
jurídicas, que, de outro modo, permaneceriam ocultas e indiferenciadas no
sistema jurídico.

Tanto no Direito Moçambicano como no Direito Português, segundo (MACHADO,
2012. p 162) "jurisprudência é o conjunto das decisões em que se exprime a orientação seguida
pelos tribunais ao julgar os casos concretos que lhes são submetidos". A jurisprudência apenas é
fonte do direito quando a orientação assumida pelos tribunais ou por certos tribunais - no caso
por exemplo de Moçambique, pelo Tribunal Supremo - na decisão de casos concretos, faz
assentos, fica a vincular o mesmo (Tribunal Supremo) ou outros tribunais (Tribunais Superiores
de Recurso), (Tribunais Judiciais de Província) e (Tribunais Judiciais de Distrito), no julgamento
de casos futuros do mesmo tipo.

2.8.2 As funções da Jurisprudência nos dois ordenamentos jurídicos comparados
Para alguns autores a jurisprudência é fonte de inspiração para o direito,
aventando-se a possibilidade ou não de ser aplicada como fonte jurídica. Quer dizer, nem
todos os autores são unânimes em aceitar a jurisprudência como fonte do direito.
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DINAMARCO (2003, p.81) refere:
A afirmação da jurisprudência como fonte do Direito incorre em confusão
conceitual, uma vez que tal admissão só seria possível caso fosse, a mesma,
portadora de normas gerais e abstractas com eficácia em relação aos casos
futuros, com força vinculante em relação aos sujeitos atingidos e aos juízes que
se defrontassem com situações análogas posteriormente.

Pelo contrário VENOSA (2006, p.21, citado por SOUZA) visualiza "a
jurisprudência como fonte informativa do Direito, de natureza subsidiária". Sendo as duas
ordens jurídicos em comparação de origem ou matriz romano-germânico, sendo a ordem
jurídica moçambicana em grande parte, derivado da ordem jurídica Portuguesa, a
expressão jurisprudência se destina a apontar a p̎ rática dos tribunais̎ , enquanto
caracterizada por certa continuidade, isto é, ̎ forma de revelação do direito que se processa
através do exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão harmónica de decisões
dos tribunais.
A jurisprudência é a fixação de um entendimento jurídico por tribunais
superiores, no caso de Moçambique pelo Tribunal Supremo, sobre determinada matéria,
que serve de caminho orientador para os juízes do tribunais inferiores seguirem.
Segundo (FRANÇA p. 51. citado por SOUZA, 2014, p.42) a Jurisprudência tem
como funções "a interpretação da lei, mesmo porque não se pode aceitar o aforismo
inexplicável que prega" in claris non fit interpretatio ou in claris cessat interpretativo,
que na clareza da lei, dispensa-se a interpretação ou, a lei clara não necessita de
interpretação.
No campo do Direito, a interpretação é a definição do significado da norma
jurídica. A lei é preceito geral que precisa ser interpretado, para sua concretização no caso
concreto.
Apesar de ser trabalho ordinário da doutrina (doutrinadores), a tarefa teóricoprática, feita de maneira impessoal, esmiuçando o sentido dos elementos de que a lei se
compõe, indicando a acepção que o legislador pretendeu, é também função dos
magistrado interpretar a lei, porquanto não existe uniformidade de opiniões e também
cabe ao juiz decidir segundo só sua livre convicção, dentro da legalidade, o sentido da lei,
podendo chegar até ao ponto em que adopta uma orientação não consignada nos tratados
ou na lei.
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A jurisprudência tanto no ordenamento jurídico moçambicano como português,
tem como função a actualização e vivificação da lei, porque uma nova lei influi e sofre
influência do ordenamento que a precede, podendo surgir a necessidade de novas
interpretações para harmonização de todo o sistema jurídico.
Seguindo (FRANÇA p. 219) "A jurisprudência dos juízes e tribunais, é, pois, o
factor preponderante de vivificação da lei".
Em Moçambique, (artigo 45, alínea a) da Lei nº 23/2014, de 23 de Setembro, Lei
de Revisão Pontual da Lei nº 24/07, de 20 de Agosto, Lei da Organização Judiciária)
compete ao Plenário do Tribunal Supremo, como tribunal de segunda instância,
"uniformizar a jurisprudência quando no domínio da mesma legislação e sobre a mesma
questão fundamental de direito tenham sido proferidas decisões contraditórias nas várias
instâncias do Tribunal Supremo ou nos tribunais superiores de recurso".
Conforme FRANÇA (p. 221) "Uma coisa é a lei no papel, nas páginas
indiferentes do Boletim da República ou Diário Oficial, mera cristalização fria, inflexível
e despersonalizada de um ideal jurídico; outra é a lei analisada, activada, humanizada e
adaptada pelo julgador" Assim nos dois ordenamentos jurídicos comparados, a
jurisprudência tem como função uniformizar as decisões sobre a mesma questão
fundamental.
Em Moçambique os Assentos do Tribunal Supremo continuam como doutrina
com forca obrigatória, diferentemente de Portugal, onde os assentos já não são doutrina
com força obrigatória, veja-se por exemplo o caso em que o Tribunal de Relação de
Coimbra, no julgamento do processo 125/2008, de 10 de Março de 2009, prescreveu o
seguinte:
REPÚBLICA PROTUGUESA, RELAÇÃO DE COIMBRA, Acórdão do
Relação de Coimbra, do processo 125/2008:
Os Acórdãos do STJ Uniformizadores de Jurisprudência deixaram de ter força
obrigatória geral e de ser fonte de direito em face do Acórdão do Tribunal
Constitucional nº 910/95, de 7 de Dezembro, pelo que o Acórdão do STJ de
Uniformização de jurisprudência nº 6/2004...

Assim, em Portugal, os Acórdãos do STJ Uniformizadores de Jurisprudência
deixaram de ter força obrigatória geral e de ser fonte de direito em face do Acórdão do
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Tribunal Constitucional nº 910/95, de 7 de Dezembro, em face do Acórdão do STJ de
Uniformização de jurisprudência nº 6/2004. Em Moçambique (artigo 2º do CC) ainda
continuam em vigor, pois nos casos declarados na lei, podem os tribunais fixar, por meio
de assento, doutrina com força obrigatória geral.
Deve existir antes porém os pressupostos para tal, nomeadamente: haver dois
acórdãos do Tribunal Supremo ou dos Tribunais Superiores de Recurso, que
relativamente à mesma questão fundamental de direito, assente sobre soluções opostas e
proferidos no domínio da mesma legislação.
O Tribunal Supremo, na fixação de assento, além de decidir o caso concreto em
apreciação, formula uma regra genérica que vale como estatuição normativa, funcionando
como verdadeira norma jurídica, que servirá para o futuro.
No sistema jurídico moçambicano, com mais propriedade ainda, acompanhando
o entendimento de (ASCENSÃO, p.564) a jurisprudência é fonte do direito, quando
refere:
Se a função do assentos e outras decisões com força obrigatória geral é
interpretar autenticamente outras fontes, não lhes são superiores (por isso
podem ser revogadas) nem inferiores (por isso daí em diante o que estabelecem
é que é decisivo), isso não impede que tenha carácter instrumental em relação
às restantes fonte, como resulta do seu carácter jurisprudencial.

6. Conclusão
Efectuada a macro comparação entre a ordem jurídica moçambicana e a ordem
jurídica portuguesa, quanto a concepção e quanto às fontes de direito, nas duas ordens
jurídicas, avulta a lei como fonte primária do Direito, pelo método segundo o qual os
casos concretos são resolvidos a partir das regras gerais e abstractas, contrariamente ao
que que acontece no sistema que usa regras de precedente. Os dois ordenamentos
descendem do Direito Romano-Germânico.
Quanto ao método de interpretação e de aplicação de normas jurídicas, os juízes,
tanto de Moçambique como de Portugal interpretam a lei, quando ditam a sentença do
caso que julgam, e tal actividade denomina-se, em certo sentido, jurisprudência, porque
recolhidos os factos, em segundo lugar é feita a reelaboração destes. Tanto no Direito
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moçambicano como no português, o juiz, ao aplicar o direito, não é um simples racionador
nem, muito menos, um autómato.
Quanto a organização judiciária dos dois ordenamentos jurídicos, em
Moçambique a Constituição indica as espécies dos Tribunais, nomeadamente o Tribunal
Supremo, O Tribunal Administrativo e os Tribunais Judiciais. Podem existir tribunais
administrativos, de trabalho, fiscais, aduaneiros, marítimos, arbitrais e comunitários. A
competência, organização e funcionamento dos tribunais acima referidos são
estabelecidas por lei, que pode prever a existência de um escalão de tribunais entre
tribunais provinciais e o Tribunal Supremo. Foram criados e estão em funcionamento os
Tribunais Superiores de Maputo, Beira e Nampula ou seja Tribunais regionais de Sul,
Centro e Norte de Moçambique. Excepcionalmente, durante a vigência do estado de
guerra são constituídos tribunais militares com competência para o julgamento de crimes
de natureza estritamente militar.
Pelo contrário, em Portugal, a organização e o funcionamento dos tribunais, se
prevê a existência de duas ordens de tribunais: os tribunais judiciais, que são os tribunais
comuns em matéria civil e criminal e exercem a jurisdição em todas as matérias não
atribuídas a outras ordens de tribunais; e os tribunais administrativos e fiscais, que julgam
os litígios emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais. Consagra-se ainda
a existência de um Tribunal Constitucional e de um Tribunal de Contas, que fiscaliza a
legalidade das despesas públicas e julga as contas que a lei lhe submete.
Em Moçambique, os tribunais de primeira instância são em certos casos os
tribunais judiciais de distrito e noutros casos os tribunais judiciais de província. Das
decisões proferidas pelos tribunais em primeira instância, sobre matéria de facto, há
apenas um grau de recurso, excepto nos casos especialmente previstos na lei; 2. Sobre
matéria de direito há apenas dois graus de recurso nos termos da lei; 3. Das decisões sobre
matéria de direito proferidas pelos tribunais judiciais de província, em segunda instância,
cabe recurso directo para o Tribunal Supremo.
Em Portugal, os tribunais de primeira instância são, em regra, os tribunais de
comarca. Estes desdobram-se em instâncias centrais, com competência para toda a área
correspondente à comarca e integrando secções de competência especializada (cível,
criminal, de instrução criminal, de família e menores, de trabalho, de comércio e de
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execução), e instâncias locais, constituídas por secções de competência genérica. Há
ainda tribunais de competência territorial alargada, abrangendo mais do que uma comarca
(v.g. da propriedade intelectual, da concorrência, marítimo, etc.).
Quanto ao sistema de recursos, em Moçambique, relativamente à espécies de
recursos cíveis, os recursos são ordinários e extraordinários. São ordinários a apelação, a
revista, o agravo e o recurso para o plenário do Tribunal Supremo; são extraordinários a
revisão, a oposição de terceiros e a prorrogativas do Procurador-Geral da República de
requerer a suspensão e anulação de sentenças manifestamente injustas e ilegais.
Em Portugal, existem os graus de tribunais e recurso similares aos nossos, salvo
algumas especificidades, próprias de cada um dos sistemas. A estrutura orgânica do
sistema recursal é: Recurso para Tribunal de Relação o correspondente aos Tribunais
Superiores de Recurso de Moçambique; Recurso para Supremo Tribunal de Justiça, o
correspondente ao Tribunal Supremo de Moçambique; Recurso para Tribunal
Constitucional, correspondente ao Conselho Constitucional de Moçambique; Recurso
para o Tribunal Judicial da União Europeia e para Tribunal Europeu dos Direitos
Humanos, pelo facto de Portugal estar integrado na União Europeia.
Relativamente a jurisprudência como fonte do Direito, ela é fonte mediata do
direito nos dois ordenamentos jurídicos. Ambos são do Civil Law, os julgados anteriores
não vinculam necessariamente o julgador, ainda que se trate de decisões suas ou de
Tribunal da mais alta instância, porque o Magistrado não aplica e nem deve aplicar o
Direito segundo uma fórmula matemática pura e simples, mas deve atender as
circunstâncias de caso a caso. A função dos assentos e outras decisões com força
obrigatória geral é interpretar autenticamente outras fontes, não lhes são superiores, nem
inferiores, isso não impede que tenha carácter instrumental em relação às restantes fontes,
como resulta do seu carácter jurisprudencial. É também através da jurisprudência
(assentos) que o direito se manifesta. É fonte formal mediata, no caso de Moçambique, o
Tribunal Supremo em Moçambique, fixa por meio de assento, doutrina com força
obrigatória geral.
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