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RESUMO: Com o aparecimento das pessoas 

jurídicas, e o cometimento de abusos de direito 

e fraudes através destas, surgiu no fim do século 

XX, na Inglaterra, a desconsideração da 

personalidade jurídica. Através dessa 

desconsideração era possível ignorar a 

separação entre a pessoa jurídica e seu sócio ou 

administrador, responsabilizando assim, este por 

obrigações que cabiam a sociedade. No Brasil, 

essa figura surgiu com o Código Civil de 2002 

no artigo 50, o qual sofreu alterações com a 

Medida Provisória 881, convertida em Lei 

13.874, a chamada Lei de Liberdade 

Econômica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desconsideração da 

Personalidade jurídica. MP da Liberdade Econômica. 

Código Civil. Alterações. 
 

ABSTRACT: With the emergence of legal 

entities, and the practice of abuses of law and 

fraud through them, came the disregard of legal 

personality in the late twentieth century in 

England. Through this disregard it was possible 

to ignore the separation between the legal entity 

and its partner or administrator, blaming the 

latter for obligations that were the responsibility 

of society. In Brazil, this figure appeared with 

the Civil Code of 2002 in article 50, which was 
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amended with Provisional Measure 881, 

converted into Law 13,874, the so-called 

Economic Freedom Act. 
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1. Introdução 

O crescimento das atividades comerciais e 

empresariais, tornou necessária e 

vantajosa a associação de pessoas físicas 

em pessoas jurídicas e assim a separação 

dos direitos e deveres dos sócios e da 

empresa. Para conter as fraudes e abusos 

contra os credores dessas pessoas 

jurídicas, desenvolveu-se o instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica. 

O primeiro caso, ocorreu na Inglaterra, em 

1897, o caso Salomon v. Salomon & Co., 

que segundo a juíza do caso, teria 

justamente o objetivo de responsabilizar 

os sócios e administradores pelas 

obrigações contraídas na pessoa jurídica, 

embora mais tarde a House of Lords tenha 

desconstruído a ideia. No Brasil, o 

instituto não era previsto no Código Civil 

de 1916, e só passou a existir com o 

Código Civil de 2002. 

A Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, 

convertida a partir da Medida Provisória 

881, instituiu a Declaração de Direitos de 

Liberdade Econômica e trouxe grandes 

mudanças no Código Civil. Entre essas 
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mudanças está a do artigo 50, o qual trata 

a respeito da desconsideração da 

personalidade jurídica. A nova lei traz a 

definição de desvio de finalidade e 

confusão patrimonial, conceitos estes que 

são de grande importância para a 

aplicação do instituto, pois o Código Civil 

Brasileiro adota a Teoria Maior da 

desconsideração, teoria esta que pressupõe 

que haja fraude ou abuso para que seja 

configurada a desconsideração. 

O novo artigo ainda prevê a figura da 

desconsideração inversa, a não execução 

de sócios que não tenham obtido direta ou 

indiretamente vantagens, além de outras 

mudanças que serão apresentadas.  

2. Revisão de literatura  

 

A história da Desconsideração da 

personalidade jurídica é um tema muito 

discutido atualmente, Fábio Coelho para 

começar a explicar a teoria, tratou sobre o 

primeiro caso já relatado na história, o 

início da teoria, o professor Caio Pereira, 

explicou na prática a necessidade da teoria 

relatada anteriormente, enquanto os 

professores Elpídio Donizetti e Felipe 

Quintella escreveram sobre a teoria e suas 

transformações no direto brasileiro. Pablo 

Stolze, um escritor com muitos livros já 

publicados, principalmente na área do 

Direito Civil, expôs, segundo ele, 

“algumas palavras sobre a 

desconsideração da personalidade 

jurídica” e mudanças com a nova lei, 

assim como Raphael Andrade, Doutor em 

Direito Comercial pela Universidade de 

São Paulo. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Com o crescimento do comércio e das 

atividades empresariais, as pessoas físicas 

notaram uma necessidade de associação, 

visando o melhor desenvolvimento de 

suas empresas. Essa associação seria 

vantajosa pois permitiria justamente a 

segregação automática dos direitos e 

deveres das pessoas físicas, investidoras, e 

da entidade econômica. A respeito da 

pessoa jurídica, Caio Pereira afirma que: 

A necessidade de conjugação 

de esforços de vários 

indivíduos para a consecução 

de objetivos comuns ou de 

interesse social, ao mesmo 

passo que aconselham e 

estimulam a sua agregação e 

polarização de suas atividades, 

sugerem ao direito equiparar à 

própria pessoa humana a 

certos agrupamentos de 

indivíduos e certas destinações 

patrimoniais e lhe aconselham 

atribuir personalidade e 

capacidade aos entes abstratos 

assim gerados. (Caio Pereira, 

2000) 

Essa segregação entre a sociedade e os 

seus sócios é necessária para o bom 

funcionamento da empresa e somente se 

torna possível frente à existência de 

personalidade jurídica própria de cada 

integrante da relação. E essa autonomia de 

personalidade jurídica gera para a 

sociedade uma série de direitos e deveres, 

como destacam Elpídio Donizetti e Felipe 

Quintella: 

A personalização confere, à 

pessoa jurídica, direitos e 

obrigações próprios, dentre os 

quais, destaca-se aqueles 

relacionados ao seu 

patrimônio, a chamada 

autonomia patrimonial, 

permite situações antes 

inimagináveis: a sobrevivência 
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de uma entidade, mesmo após 

a morte de seu criador, ou 

mesmo sua criação a partir de 

sua morte, e a ausência de 

responsabilidade do criador 

pelas obrigações contraídas 

pela pessoa jurídica, bem 

como desta pelas obrigações 

daquele. (Elpídio Donizetti; 

Felipe Quintella, 2012) 

A história aponta como a primeira 

aplicação da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica, o caso julgado em 

1897 na Inglaterra de Salomon VS. 

Salomon & Co. Neste caso, o afastamento 

da companhia teve como objetivo tornar o 

comerciante Aaron Salomon como o 

empresário falido e devedor, reputando-o 

responsável pelos débitos da mesma. O 

Juízo de primeira instancia desenvolveu a 

tese de que o comerciante deveria arcar 

com as obrigações da pessoa jurídica, 

porém ao recorrer à House of Lords, 

desconstruiu-se a ideia da desconsideração 

da personalidade jurídica. Ainda sobre a 

história desse instituto a informa Fábio 

Coelho: 

A doutrina criou, a partir de 

decisões jurisprudenciais nos 

EUA, Inglaterra e Alemanha, 

principalmente, a teoria da 

desconsideração da pessoa 

jurídica, pela qual se autoriza 

o Poder Judiciário a ignorar a 

autonomia patrimonial da 

pessoa jurídica, sempre que 

ela tiver sido utilizada como 

expediente para a realização 

de fraude. Ignorando a 

autonomia patrimonial, será 

possível responsabilizar-se, 

direta, pessoal e 

ilimitadamente, o sócio por 

obrigação que, 

originariamente cabia à 

sociedade. (Fábio Coelho, 

2003) 

A desconsideração da personalidade 

jurídica surgiu como um mecanismo para 

corroborar o instituto da autonomia 

patrimonial, combatendo abusos de direito 

e fraudes, agindo de estímulo para o que 

sócios e administradores visem o 

crescimento da empresa, preservando e 

mantendo a sua função social, dificultando 

a possibilidade de manipulação da pessoa 

jurídica para usos de má-fé. 

A figura da desconsideração da 

personalidade jurídica recebeu duas 

teorias sobre o seu funcionamento, a 

teoria maior, que exige requisitos para a 

eficácia, como, do abuso caracterizado 

pelo desvio de finalidade ou confusão 

patrimonial, enquanto para a teoria menor 

basta que haja o inadimplemento para que 

o juiz possa determinar a desconsideração. 

O Código Civil de 2002, em seu artigo 50, 

aborda a desconsideração a partir da teoria 

maior. 

A Medida Provisória 881, convertida em 

Lei 13.874, em 20 de setembro de 2019, 

também apelidada de Lei de Liberdade 

Econômica, institui a Declaração de 

Direitos de Liberdade Econômica e 

causou grandes mudanças no Código Civil 

Brasileiro. Entre elas está a alteração do 

art. 50, que trata a respeito da 

desconsideração da personalidade jurídica.  

Inicialmente, no próprio caput do artigo, 

além da mudança de uma vírgula e a 

adoção do verbo “desconsiderar”, 

modificações meramente gramaticais, 

houve a inclusão da expressão 

“beneficiados direta ou indiretamente pelo 

abuso” ao final do texto. A partir disso, a 

desconsideração da personalidade jurídica 

não atingirá o sócio que não se beneficiou 

nem experimentou qualquer vantagem 

sobre qualquer dos atos executados pelos 

demais, já que este não teve 

responsabilidade alguma.  

A nova redação traz consigo também a 

definição de alguns conceitos, como o de 

desvio de finalidade previsto no § 1º, que 

“é a utilização da pessoa jurídica com o 

propósito de lesar credores e para a prática 

de atos ilícitos de qualquer natureza.”. A 

definição original, disposta na Medida 

Provisória previa o dolo para caracterizar 

o desvio de finalidade, o que traria 
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complicações, já que seria exigido um 

elemento subjetivo, porém, a Lei 

convertida, prevê apenas a teoria objetiva. 

Outro conceito foi o da confusão 

patrimonial, mencionado no § 2°, entende-

se pela “ausência de separação de fato 

entre os patrimônios, caracterizada por:”, 

os inc. mostram alguns exemplos de 

confusão patrimonial, porém o inc. III 

deixa ampla a possibilidade de 

enquadramento de outras situações.  

A desconsideração invertida, hipótese em 

que se permite o afastamento da 

personalidade jurídica para 

responsabiliza-la por obrigações 

assumidas pelo sócio ou administrador, é 

o caso de indivíduos que transferem todos 

os seus bens para a pessoa jurídica no 

intuito de fugir de dívidas contraídas na 

pessoa física. Anteriormente apenas 

consagrada no Novo Código de Processo 

Civil, art. 133, foi também disposta no § 

3°: “O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º 

deste artigo também se aplica à extensão 

das obrigações de sócios ou de 

administradores à pessoa jurídica.”  

O § 4° afirma que no caso de grupo 

econômico, em que não haja a presença 

dos requisitos dispostos no caput, não há 

possibilidade de desconsideração. O 

parágrafo, de acordo com Pablo Stolze, 

não traz nada demais, pois “nenhuma 

desconsideração pode ser decretada, se os 

requisitos legais não forem obedecidos”. 

Porém, segundo o autor, através do ali 

disposto, permite-se que, observados os 

requisitos, seja possível alcançar o 

patrimônio da pessoa jurídica 

controladora, responsável pelos atos 

abusivos cometidos pela controlada. 

(Pablo Stolze, 2019)  

Ainda a respeito do desvio de finalidade, o 

§ 5° e último, ainda declara que “não 

constitui desvio de finalidade a mera 

expansão ou a alteração da finalidade 

original da atividade econômica específica 

da pessoa jurídica.”. Nesse contexto, a 

referida alteração da finalidade 

dificilmente não se constituiria desvio de 

finalidade, o que, segundo Raphael 

Andrade, confere mais segurança jurídica 

à atividade empresarial, porém pode 

facilitar com que o indivíduo mal 

intencionado venha a lesar seus credores, 

principalmente os pequenos, os quais 

terão de enfrentar a via judicial para 

alcançar seus créditos. (Raphael Andrade, 

2019) 

 

4. Conclusões 

 

A desconsideração da personalidade 

jurídica se tornou uma ferramenta muito 

utilizada para impedir usos de má fé da 

pessoa jurídica, como por exemplo, a 

fraude contra credores, garantindo 

segurança jurídica. As mudanças da Lei 

de Liberdade Econômica no art. 50 do 

Código Civil, restringiram em partes a 

possibilidade de discricionariedade do 

judiciário e possibilitaram melhor 

entendimento das circunstâncias em que a 

desconsideração poderá ser realizada. 
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RESUMO: O derramamento de óleo à região costeira do 

Nordeste com origem ainda desconhecida estimulou o 

interesse sobre o tema de aferição de responsabilidade civil 

internacional pelo dano ambiental marítimo causado ao Brasil. 

Com sua caracterização observou-se que há necessidade de 

maiores estudos sobre a delimitação da responsabilidade de 

agentes internacionais que transitam pelas águas territoriais do 

país. Aspectos como jurisdição, lei aplicável e agentes 

envolvidos no transporte marítimo precisam ser analisados a 

fim de identificar, à luz de leis nacionais e internacionais, qual 

dos agentes é responsabilizado por danos ambientais marinhos 

oriundos de derramamento de óleo no Brasil. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Derramamento de óleo, dano 

ambiental marítimo, responsabilidade civil, competência, 

legislações aplicáveis 
 

ABSTRACT: The oil spill caused to the northeast coast, 

which has yet unknown origin, has sparked interest in the 

subject of international civil liability for damage to the marine 

environment in Brazil. Having in mind its establishment, one 

can observe that it is necessary to study the boundaries of 

responsibility of international agents that transit along the 

country’s territorial waters. Aspects such as jurisdiction, 

applicable law, and agents who are in ties with sea 

transportation need to be analyzed, in order to find, under the 

aegis of national and international rules, which one of the 

agents is responsible for marine damage triggered by oil spill 

in Brazil. 
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1. Introdução 

O transporte marítimo é modal de larga 

utilização, correspondendo a 90% de todo o 

comércio internacional
3
. É nessa perspectiva 

que se desenvolve o presente trabalho, uma 

vez que este investiga a responsabilidade civil 

de embarcações estrangeiras envolvidas em 

incidentes de derramamento de óleo em mar 

brasileiro, como o que aconteceu na região 

costeira do Nordeste no fim de agosto deste 

ano
4
.  

Com isso, objetiva-se estudar a 

responsabilização do agente poluidor, 

observando questões de jurisdição e lei 

aplicável, a fim de averiguar a que leis os 

tribunais brasileiros deverão se remeter, para 

solucionar os casos de responsabilidade por 

danos causados ao meio marinho brasileiro. 

Para tanto, serão estudadas leis e convenções 

internacionais a respeito do tema, sob os 

pontos de vista de autores especialistas em 

                                                 

3 GOVERNO DO BRASIL. Essencial para o 

comércio exterior, transporte marítimo avança no 

Brasil. 25/11/2017. Disponível em: 

<http://legado.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2017

/11/essencial-para-o-comercio-exterior-transporte-

maritimo-avanca-no-brasil>. Acesso em (15/11/2019) 
4 FELLET, João. Vazamento de óleo no nordeste: 

quais órgãos são responsáveis por limpar, investigar 

e punir. 29/10/2019. Disponível em:  

<https://www.bbc.com/portuguese/geral-50191420>. 

Acesso em (19/11/2019) 

http://legado.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2017/11/essencial-para-o-comercio-exterior-transporte-maritimo-avanca-no-brasil
http://legado.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2017/11/essencial-para-o-comercio-exterior-transporte-maritimo-avanca-no-brasil
http://legado.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2017/11/essencial-para-o-comercio-exterior-transporte-maritimo-avanca-no-brasil
https://www.bbc.com/portuguese/geral-50191420
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direito marítimo como Gureev, Yoshifumi 

Tanaka e Eliane Octaviano. 

2. Revisão de literatura 

 

Iniciando-se pela análise da soberania do 

Estado sobre suas águas, como Gureev 

ressalta, o regime do mar é composto não 

apenas por leis nacionais, mas internacionais, 

porquanto o Estado permite o acesso de 

navios estrangeiros, sobre os quais agem tais 

normas.
5 

Aliás, segundo ele, embarcações 

marítimas, por serem internacionais por 

natureza, não podem ser regulamentadas 

apenas por norma nacional, necessitando, 

pois, de regulamentação jurídica internacional 

para navegação segura no mar, com tomada 

de medidas e observância de procedimentos 

mundialmente praticados, o que, segundo ele, 

é realmente complexo.
6
 

No que tange à jurisdição, Eliane Octaviano 

explica que o Estado costeiro tem controle 

jurídico sobre o mar territorial
7
 e 

complementa com a análise do CPC, que 

estabelece a jurisdição civil contenciosa ou 

voluntária sobre todo o território nacional
8
. 

Além disso, comenta que “No que tange à 

competência jurisdicional [...] os 

ordenamentos jurídicos remetem à 

competência do local do fato e à regência da 

lex fori …”
9
 e que acidentes de navegação em 

mar brasileiro envolvendo embarcações 

estrangeiras geram competência do local do 

fato: Brasil.
10

 Isso encontra fundamento no 

art. IX da Convenção Internacional sobre 

Responsabilidade Civil em Danos Causados  

por Poluição por Óleo, de 1969 (CLC/69), 

                                                 

5 ГУРЕЕВ, Серней Александрович, ЗЕНКИН 

Игорь Вмкторович, ИВАНОВ Георгий Георгиевич. 

Международное морское право: учеб. пособие 

[Direito internacional marítimo: manual de estudos]. 

Москва: Норма: ИНФРА - М, 2011. p. 247. 
6 Idem, p. 241. 

7 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de 

direito marítimo. Vol. I. - Barueri, SP: Manole, 2008. 

p. 58 
8 Idem, p. 104 

9 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de 

direito marítimo. Vol. II. - Barueri, SP: Manole, 2008. 

p. 587 
10 Idem, p. 588 

que prevê que, em caso de incidentes de 

poluição, as ações para indenização somente 

podem ser impetradas nos tribunais do 

contratante prejudicado. Desse modo, em 

consonância com o art. 21, III e 23, I do CPC 

e art. 12 da Lei de Introdução as Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB), estabelece-se a 

competência do foro brasileiro. Quanto ao 

direito material, por falta de legislação 

específica, faz-se interpretação teleológica do 

art. 8º e seu parágrafo 1º da LINDB, 

estabelecendo que, por ser o mar bem imóvel, 

as relações a ele atinentes são do Brasil, lugar 

de sua situação.  

A responsabilidade por danos marinhos por 

derramamento de óleo de navio estrangeiro é 

definida por cerca de duas dezenas de 

legislações nacionais e internacionais como a 

CF, a LINDB, o Código Civil, bem como as 

Leis nº 6.938/81, nº 9.966/00, nº 7.661/88 

dentre outras mais específicas. Já no âmbito 

internacional, destacam-se a Convenção de 

Montego Bay de 1982 (CNUDM), a 

MARPOL 73/78, as Regras de Haia-Visby de 

1924 e a Convenção Internacional sobre 

Responsabilidade Civil em Danos Causados 

por Poluição por Óleo de 1969 (CLC/69).  

Em linhas gerais, no âmbito internacional, a 

responsabilidade pela poluição marinha 

fundamenta-se no art. 235, (1) da CNUDM o 

qual, segundo Yoshifumi, estabelece aos 

Estados a responsabilidade sobre a proteção e 

preservação do meio marinho, devendo eles 

dispor de recursos para garantir a pronta 

reparação em caso de poluição ambiental 

marinha, de modo que se tornam obrigados a 

cooperar para implementar as regras 

internacionais existentes e para desenvolver 

legislação internacional a esse respeito
11

. 

Nesse enfoque, a MARPOL 73/78 dispõe 

sobre a prevenção de poluição marinha e 

principais regras como vistoria, limitação de 

descarga de óleo no mar, iniciativas 

governamentais para equipagem de descarga 

de óleos, posse de livros de registro de óleo e 

sobre obrigações gerais dos contratantes sobre 

seus navios, sendo que, logo no art. 1º, as 

                                                 

11 YOSHIFUMI, Tanaka. The international law of 

the sea. New York: Cambridge U. Press, 2012. p. 291. 
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Partes se comprometem a cumprir as regras, a 

fim de impedir a poluição do meio marinho 

por meio de descargas
12

 de substâncias 

danosas.  

Ainda no tocante à poluição marinha causada 

por derramamento de óleo, vale mencionar a 

observação de Yoshifumi quanto à limitação 

da CLC/69
13

, dado que seu art. II prevê que 

esta é aplicada “[...] exclusivamente aos danos 

por poluição causados no território, incluindo 

o mar territorial de um Estado contratante, e 

às medidas preventivas tomadas para evitar 

ou minimizar tais danos.” e seu art. III prevê 

que o proprietário do navio é o responsável 

por qualquer dano por poluição causado por 

óleo que tenha sido derramado ou 

descarregado, e que, em seu parágrafo 4º, 

dispõe que nenhum pedido de indenização por 

poluição pode ser formulado contra o 

proprietário de outro modo que não seja 

baseado na Convenção. Assim, a 

responsabilidade limita-se a valores 

determinados por tonelada do navio poluidor, 

não devendo a indenização ultrapassar 

determinada quantia estabelecida, conforme 

se deduz do art. V.  

Como se observa, a CLC/69 não é suficiente 

ao ordenamento jurídico internacional para 

fornecer as devidas compensações, entretanto 

é a única convenção internacional capaz de 

mensurar indenizações cabíveis para 

derramamentos de óleo no mar. Esse é 

também o entendimento de Eliane Octaviano, 

que cita o art. 3º, (4), segundo o qual para a 

ação indenizatória de danos ambientais 

decorrentes de derramamento de óleo, 

nenhum pedido pode ser formalizado contra o 

proprietário se não estiver consubstanciado na 

Convenção14
. 

Após análise de leis pertinentes ao tema e de 

doutrina, pode-se observar que a 

responsabilidade do proprietário é prevista no 

art. 5º do Decreto 4.136 e no art. 25, § 1º, I da 

                                                 

12 Art. II (3), (a): “Descarga”: [...] qualquer 

escapamento, lançamento, derramamento, vazamento 

[...]; 
13 YOSHIFUMI, Tanaka., op. cit., p. 292 

14 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de 

direito marítimo. Vol. II. - Barueri, SP: Manole, 2008. 

p. 588 

Lei 9.966/00
15

, entretanto, segundo a autora, é 

possível validar a citação do armador 

estrangeiro por meio do agente marítimo 

conforme súmula 363 do STF
16

. 

Em que pese a responsabilização do 

proprietário do navio, muito mais frequente é 

a responsabilização na figura do armador. 

Assim é o entendimento da Lei 9.537, cujo 

art. 2º, III prevê o armador como aquele que 

“[...] em seu nome e sob sua responsabilidade, 

apresta a embarcação com fins comerciais 

[...]”
17

 e assim se encontra na doutrina, 

porquanto conforme a exegese finalista, é o 

armador que detém e responde pela gestão 

náutica
18

. Além disso, é mister ressaltar que, 

em muitos contratos, haverá a vigência das 

Regras de Haia-Visby, consoante a qual o 

responsável é o armador
19

. Para isso, ainda, 

corrobora o art. 3,(1) da CLC/69
20

 e o art. 5º, 

II do Decreto 4.136/02, segundo os quais o 

armador é o responsável pelos danos e 

infrações por derramamento de óleo. 

Nesse enfoque, de modo geral, a 

responsabilidade é prevista no ordenamento 

jurídico brasileiro por meio da conjugação 

dos art. 5º e 225 da CF e dos art. 186 e 927 do 

CC, que responsabilizam nacional ou 

estrangeiro pela poluição do meio marinho, 

bem como dos art. 3º,IV; 4º,VII e 14, § 1º da 

Lei nº 6.938/81, que buscam responsabilizar e 

                                                 

15 Idem, p. 579. 

16 Súmula 363 STF: A pessoa jurídica de direito 

privado pode ser demandada no domicílio da agência, 

ou estabelecimento, em que se praticou o ato. 
17 Art. 2º, III. 

18 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de 

direito marítimo. Vol. I. - Barueri, SP: Manole, 2008. 

p. 244 
19 Art. 1º,(a): "Carrier" includes the owner or the 

charterer who enters into a contract of carriage with a 

shipper. Nota: a versão portuguesa de Portugal trouxe 

como tradução o conceito de “armador” como 

proprietário ou afretador. 
20 Art. 3,(1): [...], o armador, no momento do 

incidente,será responsável pelo dano por poluição 

causado por qualquer óleo do próprio navio, a bordo ou 

que se origine no navio, considerando-se que, se um 

incidente consiste em uma série de ocorrências com a 

mesma origem, a responsabilidade caberá ao 

proprietário do navio no momento em que se produza a 

primeira de tais ocorrências. 
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obrigar à reparação o poluidor do meio 

marinho.  

Por fim, no intuito de determinar o exato 

responsável, em termos legais, pode-se 

mencionar o art. 6º do Decreto 4.136/02 que 

dispõe que a responsabilidade será 

identificada mediante apuração em 

procedimento administrativo. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

O resultado do presente trabalho é a 

constatação da existência de responsabilidade 

de agentes estrangeiros causadores de danos 

ambientais ao meio marinho brasileiro por 

derramamento de óleo por meio da 

conjugação de diversas leis e convenções 

atinentes ao tema. A discussão tece-se em 

torno da determinação de qual, entre os 

agentes envolvidos na atividade marítima 

internacional, é o mais legitimado a ser 

responsabilizado pelo dano ambiental. 

 

4. Conclusões 

Por natureza, a atividade marítima entre 

diferentes países é internacional e, na ocorrência 

de poluição por derramamento de óleo em mar 

brasileiro, a determinação da pessoa responsável 

é tema de elevada complexidade, haja visto as 

dezenas de leis nacionais e internacionais sobre o 

assunto e a inexistência de documentos legais 

específicos. Tudo depende da relação jurídica 

entre os agentes e da apuração dos fatos. O 

ordenamento brasileiro exige a responsabilização 

do poluidor e possui meios para atingi-lo, mesmo 

que tenha de se adentrar nos meandros do direito 

marítimo internacional para solucionar a 

legitimidade passiva do agente poluidor. 
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

MÉDICO DIANTE DAS CIRURGIAS 

ESTÉTICAS E A CONSEQUENTE 

INCIDÊNCIA DE DANO ESTÉTICO E 

MORAL  
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RESUMO: Analisam-se as hipóteses de 

insurgência de dano estético e moral em 

procedimentos cirúrgicos que possuem efeito 

divergente ao esperado e contratado, dando 

enfoque específico em casos nos quais a 

cirurgia não possui caráter reparatório. O 

estudo é instaurado através do esclarecimento 

histórico e conceitual da responsabilidade 

civil, com posterior ênfase na caracterização 

da responsabilidade subjetiva e as divergências 

entre a responsabilidade de meio e resultado, 

apontando sua interferência na inversão do 

ônus probatório. Sucessivamente, são 

investigados os encargos impostos ao 

exercício da atividade médica, como, por 

exemplo, o dever de informação, 

imprescindível tanto nas cirurgias estéticas 

quanto nas reparadoras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade 

Civil do Médico. Cirurgias Estéticas. Direitos 

da Personalidade. Obrigação de Meio. 

Obrigação de Resultado. 
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ABSTRACT: Are analyzed the hypotheses of 

insurgency of aesthetic and moral damage in 

surgical procedures that have a divergent 

effect than expected and contracted, giving 

specific focus in cases in which surgery has no 

reparatory character. The study is established 

through the historical and conceptual 

clarification of civil liability, with subsequent 

emphasis on the characterization of subjective 

responsibility and divergences between middle 

and result responsibility, pointing to its 

interference inthe reversal of the evidential 

burden. Successively, are investigated the 

burdens imposed on the exercise of medical 

activity, such as the duty of information, 

essential both in cosmetic and reparatory 

surgeries. 

 

KEYWORDS: Civil Liability of the Doctor. 

Cosmetic Surgeries. Rights of personality. 

Obligation of means. Obligation of result. 

 

 

1. Introdução 

Com base numa reflexão histórico-social, 

reconhece-se que ,desde o início da formação 

da sociedade, a imagem do indivíduo muito 

dizia sobre o ser humano, significando muito 

mais que somente a inserção dela dentro do 

conceito de beleza e do que era considerado 

belo. Em consequência disso, nos princípios 

da civilização, a aparência física fora 

assimilada com virilidade, fertilidade, força, 

riqueza, entre outros aspectos. 

 

No entanto, no decorrer da história, os 

parâmetros e conceitos se modificaram, bem 

como suas assimilações. Em que pese às 

alterações, nem tudo foi perdido com o 

tempo, muito pelo contrário, com o 

crescimento do uso dos meios de 

comunicação, principalmente na utilização 

mailto:ana.costa@vv.adv.br
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das redes sociais e do marketing 

extremamente enfático que se tem na era 

contemporânea, fugir do padrão estético se 

tornou ainda mais impossível. 

 

Pela busca incessante do corpo perfeito, 

houve um aumento considerável da demanda 

das cirurgias plásticas, que, por conseguinte, 

acarretou uma redução de custo para sua 

execução, assim como o surgimento de um 

maior leque de profissionais e sua melhor 

especialização. A procura é tanta que, 

conforme a Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Plástica, mesmo em tempos de crise, no 

Brasil houve o percentual de operações 

estéticas subiu 8% só nos últimos quatro 

anos. No entanto, esse crescimento foi 

acompanhado de uma ampliação do número 

de práticas médicas indevidas, que, em 

alguns casos, geram processos 

indenizatórios. 

 

Por estas razões, a tratativa do tema, 

apesar de estar altamente em voga, merece 

investigação e apuração das suas 

peculiaridades, não devendo deixar-se cair 

em senso comum, fazendo jus à análise da 

responsabilidade civil do médico, bem como 

à dimensão dos danos estéticos e morais. 

 

A partir disso, o trabalho objetivou indicar 

a problemática da responsabilidade civil de 

finalidade imputada ao profissional, surgida a 

partir da discussão citada, e iniciar o estudo 

analítico que venha a mostrar à sociedade e 

demais autoridades a importância e 

necessidade de reparação dos danos, de modo 

a vir contribuir para a diminuição da 

imperícia, negligência e imprudência médica, 

assim como para um aumento da 

conscientização do paciente quanto a seus 

direitos. 

 

Dessa maneira, analisando a 

responsabilidade civil médica, partindo dos 

escritos de Miguel Kfouri Neto e Erothildes 

Tojal de Carvalho, restou esclarecida como 

esta surge através da conduta ilícita, ofensora 

do bem jurídico alheio, sendo evidenciadas 

as suas divisões e variáveis. Foi 

demonstrado, portanto, como ocorre sua 

caracterização no caso concreto, delineando 

quais são os requisitos que ensejam e 

embasam o dever de indenizar, esclarecendo 

também quais são as hipóteses que afastam a 

reparação. 

 

Além disso, delimitada a caracterização da 

responsabilidade subjetiva, a pesquisa 

observou as divergências entre os 

procedimentos cirúrgicas reparadores e 

estéticos, tal como das aplicações da 

obrigação de meio e resultado, delineando 

como essas segmentações influenciarão na 

imposição do ônus probatório a cada uma das 

partes e, consequentemente, no encargo 

reparatório. 

 

Seguindo esse viés, auferiu-se o estudo 

entre a relação jurídica entre médico e 

paciente, no qual se faz justa a análise de 

qual seria a obrigação daquele para com o 

consumidor, bem como dos fatores que 

podem excluir a culpabilidade e inferir no 

resultado final da cirurgia, sendo alheio à 

vontade do especialista, como doenças pré-

existentes e cuidados pós-operatórios 

incorretos.  

 

E, ainda, partindo da noção da existência 

de lesão definitiva, se verificou a incidência 

dos danos que podem ser de cunho estético, 

moral e até mesmo patrimonial, os quais são 

decorrentes da finalidade insatisfatória do 

procedimento, que causa prejuízo à imagem e 

ao psicológico do paciente. Nesse aspecto, a 

análise utilizou como referencial obras que 
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discutiam tanto a responsabilidade civil 

quanto a reparação dos danos, pautando-se 

principalmente no entendimento de Sérgio 

Cavalieri Filho e Fábio Alexandre Coelho - 

que explicitam a relação médico paciente e as 

consequências jurídicas imputadas ao agente 

lesante -, bem como decisões judiciais e 

súmulas, essenciais para a compreensão da 

visão dos tribunais a respeito do tema 

 

2. Resultados e Discussão 

Obteve-se a inequívoca certeza de que a 

responsabilidade civil do médico deve ser 

analisada com observância nas minuciosas 

peculiaridades do caso concreto, verificando, 

primeiramente, qual é a relação firmada entre 

o profissional e o paciente, determinando qual 

a modalidade de cirurgia a ser realizada. Pois, 

se a operação for de caráter reparatório, 

subsistirá a obrigação de meio, que, em 

consonância com a responsabilidade subjetiva 

já estabelecida, acarretará a vítima o maior 

ônus probatório. 

Com isso, será devido a ela a comprovação da 

culpa do cirurgião, assim como do dano e da 

relação de causalidade. Por outro lado, 

reconheceu-se que se for realizado um 

procedimento de caráter meramente estético, 

cuja finalidade é o embelezamento per si, a 

obrigação de resultado ficará a encargo do 

médico, gerando efeitos similares aos da 

responsabilidade objetiva, presumindo-se a 

culpa da parte. Logo, o profissional só poderá 

esquivar-se do dever de reparar se conseguir 

provar que não agiu com dolo ou culpa, 

demonstrando que os resultados não foram 

atingidos por fatores externos à sua atividade, 

evidenciando que agiu com a devida cautela e 

cuidado.  

Além disso, apurou-se que também deveria 

ser averiguado se o profissional cumpriu com 

o dever de informação a ele imposto, 

esclarecendo ao paciente acerca de todos os 

riscos inerentes da operação, bem como os 

possíveis resultados negativos, como 

deformidades, assimetria, perda de 

sensibilidade, dentre outras hipóteses. 

Demonstrou-se que o dano moral se trata uma 

lesão extrapatrimonial, decorrente de um ato 

comissivo ou omissivo de outrem, que atinge 

o âmago do ser e fere seus direitos de 

personalidade, tais como a honra, imagem, 

intimidade, liberdade, dentre outros.  

Para sua caracterização, verificou-se ser 

indispensável à existência de uma ofensa ou 

dano aos direitos da personalidade, uma vez 

que a dor, a humilhação ou a angústia figuram 

apenas como consequências da agressão do 

bem jurídico, sendo insuficientes para ensejar 

a indenização. A averiguação de tal 

ocorrência, então, deveria ponderar a 

possibilidade de presunção do dano, sua 

gravidade, além da possibilidade de culpa do 

agente lesante. 

Acerca do dano estético, restou cristalino que, 

assim como o dano moral, esta modalidade 

também é decorrente do acometimento dos 

direitos da personalidade. No entanto, nesse 

caso a lesão sofrida pela vítima caracteriza-se 

através da modificação da beleza física que 

possuía antes, como no surgimento de 

anomalias, cicatrizes ou marcas.  

Diante disso, concluíram-se que para que 

estas alterações morfológicas gerassem o 

dever de indenizar, seria preciso que as lesões 

fossem permanentes, visíveis e de certa 

monta, sendo imprescindível que causassem 

ao indivíduo um sentimento de afeamento, 

complexo de inferioridade, vergonha, 

humilhação, dentre outros.  
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3. Conclusões 

Diante do exposto, a conclusão que se chega é 

que a atividade médica, em regra, está regida 

pela responsabilidade subjetiva, no entanto, há 

uma exceção, quando se trata de procedimentos 

estéticos, onde incumbe responsabilidade de 

resultado. Nessas hipóteses, verifica-se na 

literatura e jurisprudência a aplicação da 

inversão do ônus da prova ao paciente, que 

acarreta ao profissional o encargo de comprovar 

que não agiu com culpa ou dolo, para que então 

seja afastada sua responsabilidade e o 

consequente dever de reparar. 
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RELAÇÕES DE TRABALHO A PARTIR 

DA LEI Nº 13.467/2017 

 
Beatriz Izelli dos Santos

1
 

 

RESUMO: Pretende-se abordar o conteúdo normativo do 

art. 223-G, §1º e incisos da Consolidação das Leis do 

Trabalho, inserido com a promulgação da Lei nº 

13.467/2017, intitulada Lei da Reforma Trabalhista. O 

referido dispositivo impõe para indenizações decorrentes de 

dano extrapatrimonial nas relações de trabalho um valor 

máximo, pautando-se na gravidade da ofensa e no salário 

contratual do ofendido, em contrariedade com os princípios 

constitucionais da indenizabilidade irrestrita do dano moral 

e da reparação integral do dano. Dessa forma, busca-se 

demonstrar a inconstitucionalidade dessa tarifação, com 

base nos fundamentos apresentados nas ADIs 5.870, 6.069 

e 6.082 e por doutrinadores trabalhistas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Reforma Trabalhista; danos 

extrapatrimoniais; relações de trabalho; tabelamento; 

inconstitucionalidade. 

 

ABSTRACT: It is intended to approach the normative 

content of article 223-G, § 1º and subsections from 

Brazilian Labour Code, inserted by Law no. 13,467/2017, 

entitled “Labor Reform Law”. The mentioned provision 

imposes a maximum value to non-pecuniary loss in labor 

relations, guiding itself by the severity of the damage and 

the offended’s contractual salary, in contrast to the 

constitutional standards of unrestricted compensation for 

moral damage and integral damage repair. Thus, it is 

seeked to demonstrate the unconstitutionality of this 

tabulation, based on the presented arguments found on 

Direct Unconstitutionality Actions no. 5,870, 6,069 and 

6,082 and by labor writers. 

 

KEYWORDS: Labour Reform; non-pecuniary loss; 

labour relations; tabulation; unconstitutionality.  
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1. Introdução 

A Lei 13.467/2017 (Lei da Reforma 

Trabalhista) inseriu na Consolidação das Leis 

do Trabalho o Título II-A – “Do Dano 

Extrapatrimonial” – composto pelos arts. 223-

A a 223-G, que disciplinam a reparação de 

danos de natureza extrapatrimonial na esfera 

das relações de trabalho. Dentre tais 

dispositivos, destaca-se o §1º e respectivos 

incisos do art. 223-G, que fixam tabelamento 

para indenizações por dano moral com base 

na gravidade da ofensa e no salário contratual 

do ofendido. 

Em claro desrespeito aos princípios da 

indenizabilidade irrestrita do dano moral e da 

reparação integral do dano, até o momento 

foram propostas três ações de declaração de 

inconstitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal (ADIs 5.870, 6.069 e 6.082), 

as quais, em sintonia com os escritos 

doutrinários de Maurício Godinho Delgado, 

Valdete Souto Severo e Jorge Luís Souto 

Maior servirão de base argumentativa para 

demonstrar que a referida normativa não 

coaduna com a Lei Maior, eis que submete a 

reparação de danos que atingem a dignidade 

da pessoa humana a seu poderio econômico. 

Para demonstrar a inconstitucionalidade desse 

ato normativo do legislativo federal, abordar-

se-á o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal frente a tabelamento de indenizações, 
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a redação proposta através da Medida 

Provisória nº 808/2017, o poder de 

discricionariedade do juiz e o aprofundamento 

dos problemas sociopolíticos decorrentes da 

utilização do salário contratual como base de 

cálculo. 

 

2. Resultados e Discussão 

A postura de tarifação de danos é rechaçada 

pela Corte Suprema, que decidiu no 

julgamento da ADPF nº 130 pela 

impossibilidade de tarifação de dano moral ao 

reconhecer que os arts. 51 e 52 da Lei 

5.250/1967 (Lei da Imprensa) não foram 

recepcionados pela Constituição. 

Isso porque, como assevera o ex-presidente 

do Supremo Tribunal Federal, Ministro Cezar 

Peluso (STF, RE 447.584/RJ): 

Os bens ideais da personalidade, como a 

honra, a imagem e a intimidade da vida 

privada não suportam critério objetivo, 

com pretensões de validade universal, de 

mensuração do dano à pessoa. Por 

conseguinte, a reparação do gravame a 

tais bens “não é recondutível a uma 

escala econômica padronizada, análoga à 

das valorações relativas dos danos 

patrimoniais”. 

Contudo, o mais grave desacerto do art. 223-

G está em utilizar o salário contratual como 

base de cálculo, pois insinua que um dano 

moral deve ser reparado com base no status 

profissional da pessoa. Em outras palavras, a 

dor de um empregado de alto escalão vale 

mais do que dos vulneráveis e 

hipossuficientes.  

Em tentativa de minimizar o gritante 

descompasso da norma com ordenamento 

pátrio, o ex-presidente Michel Temer, por 

meio da Medida Provisória 808/2017, havia 

instituído como base de cálculo o valor do 

limite máximo dos benefícios do Regime 

Geral de Previdência Social, sua vigência foi 

encerrada, em razão do decurso do prazo.  

Há de se considerar, ademais, que tal medida 

limita o exercício da jurisdição pelo 

magistrado que, diante de caso concreto 

dissonante da norma, não poderia arbitrar 

valor diverso. Dessa forma, se o valor 

máximo não for o bastante para conferir 

ampla reparação ao dano, proporcionalmente 

ao agravo e à capacidade financeira do 

infrator, não se atinge o efeito pedagógico-

punitivo da reparação do dano moral (ADI 

5.870 – parecer da Procuradoria Geral da 

República). 

No mais, o dispositivo é também contraditório 

com o princípio da primazia da realidade ao 

tratar de “salário contratual”, pois 

desconsidera a massa de trabalhadores 

contratados informalmente ou com cadastros 

irregulares. 

 

3. Conclusões 

Diante do exposto, vislumbra-se que a 

normativa do art. 223-G, §1º e incisos, da 

CLT contradiz a principiologia da 

Constituição e trabalhista, corrobora com a 

manutenção da estratificação social ao impor 
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como teto de indenização valores baseados no 

salário do ofendido e restringe 

injustificadamente a atuação do poder 

judiciário. Destarte, não há como admitir sua 

manutenção no ordenamento jurídico. 
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RESUMO: A judicialização e o ativismo judicial são 

assuntos atualmente muito comentados na mídia em geral, no 

que diz respeito à judicialização o tema é polêmico, pois tal 

fenômeno pode ser encontrado em diversos setores dentre eles 

as políticas públicas, a saúde, a política entre outras. O que se 

pode notar, é que muito embora ambos os temas estejam 

presentes constantemente na mídia e na internet, a maioria das 

pessoas não sabem ou não conseguem diferenciar os dois. 

Assim o presente resumo pertente de forma não exaustiva 

trabalhar acerca dos temas, principalmente em relação à 

atuação do poder judiciário no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: Judicialização; 

Organização dos Poderes; Ativismo Judicial; 

Independência; Harmonia  

 

ABSTRACT: Judicialization and judicial activism are 

currently much talked about in the media in general. With 

regard to judicialization, the issue is controversial, as this 

phenomenon can be found in several sectors, including public 

policies, health, politics, among others. What can be noted is 

that although both themes are constantly present in the media 

and the internet, most people do not know or cannot 

differentiate between the two. Thus the present summary 

pertains non-exhaustively to work on the topics, especially in 

relation to the performance of the judiciary in Brazil. 
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1. Introdução 

Busca-se através da presente pesquisa 

fazer um exame acerca da judicialização na 

política brasileira, uma vez que se espera que 

justiça e política funcionem separadas, na 

medida em que se misturam podemos 

vislumbrar a ideia judicialização da política. 

Contudo, há de se considerar que o processo 

de judicialização é fato global, que se 

intensifica, sobretudo no pós-guerra. No 

Brasil, principalmente após a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, muitas 

matérias ganham status de matéria 

constitucional, o que aumenta a 

probabilidade de serem reivindicadas 

judicialmente e serem analisadas pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), órgão 

máximo do Poder Judiciário e guardião da 

Constituição. 

Logo necessário distinguir 

judicialização (fato) com o que ficou 

conhecido por Ativismo Judicial 

(comportamento), que sofre críticas, às vezes 

severas, por serem considerada a intervenção 

do Poder Judiciário nos demais poderes, de 

conotação política por natureza, o Legislativo 

e o Executivo. O objetivo deste resumo é 

questionar a constitucionalidade da atuação 

do Poder Judiciário na realização de políticas 

públicas no Brasil, considerando o conceito 

mailto:ssimone.izaias@gmail.com.Pesquisadora
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de judicialização e ativismo judicial, os 

limites impostos pelo texto constitucional de 

1988 e as repercussões negativas e positivas 

para a população no que refere à interferência 

do Judiciário em decisões do Estado.   

Far-se-á o presente resumo com base 

em pesquisa bibliográfica, utilizando livros, 

periódicos especializados, internet e materiais 

diversos. Com o emprego do método 

dedutivo, será possível demostrar que no 

Brasil a judicialização é um fato cada dia mais 

presente, confirmando uma tendência 

mundial. Na esfera política, o que se 

perceberá é uma atividade, algumas vezes 

mais proativa por parte do judiciário em 

decisões antes, de responsabilidade apenas 

dos integrantes do poder político. Neste 

aspecto, torna-se importante estabelecer 

limites, a fim de preservar o disposto no Art. 

2° da Constituição, garantido a harmonia e 

independência entre os Poderes da União.  

No tocante ao Supremo Tribunal 

Federal, é notória que a investidura de seus 

membros não obedece a ideia de democracia, 

vez que não são eleitos por vontade popular, 

contudo, há de se refletir sobre a 

independência e imparcialidade que tal 

situação lhes oferece para melhor decidir, sem 

preocupar-se com a opinião de eleitores e 

eventuais “perdas de votos”, principalmente 

quando o assunto tratado é polêmico e divide 

opiniões.  

 

2. Resultados e Discussão 

Diante de um cenário cada dia mais 

competitivo na esfera política, sem exagero, 

pode afirmar que temos umas das cortes mais 

acessíveis e, com o poder de decisão sobre os 

mais diversos assuntos que, algumas vezes, 

reflete nos demais poderes. 

No que tange às políticas públicas, o 

poder judiciário brasileiro tem intervindo 

significativamente a efetivação de políticas 

públicas governamentais, consubstanciado na 

Constituição, busca a realização das normas 

programáticas. Necessário pontuar que o 

Brasil possui uma legislação de direitos 

sociais muito avançados, atribuindo ao Estado 

muitos deveres para com os cidadãos.  

A vastidão de matérias reguladas pela 

Constituição favorece a judicialização, pois 

facilita o acesso à corte Suprema. Ao ser 

demandado, não é possível ao STF, a não 

apreciação dos conflitos de interesses 

colocados a sua jurisdição, e as decisões tem 

sido primordialmente confirmativa das 

obrigações do Estado para com os cidadãos e 

a concretização de direitos fundamentais, 

sobretudo, os sociais.  

Evidente que, embora pareça sempre 

vantajoso se conceder direitos, é necessário 

reconhecer que essa atuação do judiciário 

deve encontrar limites, a fim de evitar uma 

invasão de poder em outras esferas e mesmo 

um abuso de poder por parte do judiciário. No 

caso do Ativismo Judicial, há de se ponderar 

que não se considera ideal, mas necessário 

que, diante da omissão do legislador no 
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exercício de sua função típica legiferaste, o 

judiciário atue, não substituindo o legislador, 

mas dando resposta ao caso concreto colocado 

a sua apreciação, até que o Poder Legislativo 

cumpra a sua missão, elaborando a norma 

geral e abstrata necessária.   

 

3. Conclusões 

Por fim, diante do exposto tendo em 

vista os novos paradigmas de nossa 

constituição, observamos que após a 

redemocratização alavancada pela 

Constituição de 1988, houve uma grande 

expansão do papel do Judiciário. Indubitável 

mencionar, entretanto, que a judicialização é 

um fato recorrente no mundo todo e que se 

difere do Ativismo Judicial que se classifica 

não como fato, mas como um comportamento 

atribuído aos magistrados mais proativos.  

Percebeu-se que comumente os 

conceitos são tratados como sinônimos, 

maneira bastante pejorativa, e que, embora 

seja importante estabelecer limites a atuação 

do judiciário para que se preserve a harmonia 

e independência entre os poderes, a atividade 

do Poder Judiciário tem sido relevante na 

efetivação de políticas públicas e dos direitos, 

especialmente, os sociais.  
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RESUMO: A tecnologia proporciona a sociedade 

uma revolução constante e acelerada. Inúmeros são 

as novas ferramentas ofertadas pela revolução 

digital, desde serviços bancários e comerciais, até as 

chamadas redes sociais. O ordenamento jurídico 

não é capaz de acompanhar normativamente essa 

inserção ininterrupta de informações oriundas dos 

meios digitais. Por consequência, inúmeras são as 

lacunas existentes neste meio, sendo uma delas a 

herança digital. Trata-se de um tema muito recente 

e que possui diversos posicionamentos a respeito, 

sendo um deles a discussão sobre a 

responsabilidade civil dos herdeiros dos bens 

digitais do falecido. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Digital; Direitos da 

Personalidade; Sucessão digital; Direito Sucessório.  

 

ABSTRACT: Technology gives society a constant 

and accelerated revolution. Countless are the new 

tools offered by the digital revolution, from banking 

and commercial services to so-called social 

networks. The legal system is not capable of 

normatively accompanying this uninterrupted 

insertion of information from digital media. 

Consequently, there are numerous gaps in this 
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environment, one of them being digital inheritance. 

This is a very recent topic and has several positions 

on it, one being the discussion about the civil 

liability of the heirs of digital goods, and how can 

be held responsible for any damages. 

 

KEYWORDS: Digital law; Personality rights; 

Digital succession; Succession Law. 

 

1. Introdução 

Na contemporaneidade é notório a predominação 

da tecnologia no cotidiano do ser humano. A 

tecnologia trouxe ao indivíduo uma nova 

perspectiva de resolução de problemas vistos 

como complexos, exemplifica-se o quesito 

bancário, onde é permitida a realização de 

grande parte dos serviços antes só realizados 

fisicamente, como: transferências bancárias, 

pagamento de contas, aquisição de cartões de 

crédito, ou, até mesmo, a abertura de contas em 

bancos exclusivamente digitais. 

Também revolucionou a maioria dos setores 

laborais do mundo todo, e suas ciências, dentre 

elas o direito. O grande avanço do mundo 

cibernético não possibilita ao direito um 

acompanhamento paralelo, mas sim, muito 

distante, criando lacunas para a normatização das 

novas relações jurídicas criadas pelo meio 

digital. 

No presente trabalho, é objetivado a pesquisa 

sobre os bens digitais deixados aos herdeiros, e 

como a responsabilidade civil pode ser aplicada 

para em caso de violações ou condutas que 

tragam um dano a outrem. 

2. Revisão de literatura  

O direito a sucessão é um direito fundamental 

garantido pela Constituição Federal (art. 5.º, 

XXX), ele garante aos herdeiros do de cujus a 

realização da partilha do que lhe era 

propriedade. No entanto, trata-se muito sobre 

os bens móveis, imóveis, propriedades 

intelectuais, porém, ainda não é possível 
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encontrar um pensamento fixo e claro sobre o 

direito sucessório dos bens digitais.  

Os bens digitais são oriundos da sociedade 

contemporânea, principalmente com a 

inserção da tecnologia na vida cotidiana, um 

exemplo interessante de bem digital são as 

redes sociais. Para Bruno Zampier Lacerda, 

bens digitais podem ser conceituados como: 

“(...) bens incorpóreos, os quais são 

progressivamente inseridos na Internet 

por um usuário, consistindo em 

informações de caráter pessoal que lhe 

trazem alguma utilidade, tenham ou não 

conteúdo econômico.” (LACERDA, 

2017, p. 74) 

E ainda sobre a conceituação Moisés 

Fagundes Lara apresenta: 

“(...) bens digitais são instruções trazidas 

em linguagem binária que podem ser 

processadas em dispositivos eletrônicos, 

tais como fotos, músicas, filmes, etc., ou 

seja, quaisquer informações que podem 

ser armazenadas em bytes nos diversos 

aparelhos como computadores, celulares, 

tablets.” (LARA, 2016, p. 22) 

Portanto, é de se entender que os bens digitais 

deixados pelo falecido são de importância e 

devem ser partilhados e tutelados pelos seus 

herdeiros, da mesma forma que os 

patrimônios mais corriqueiros. 

No entanto, segundo Flávio Tartuce, alguns 

direitos como os intrínsecos a sua 

personalidade e sua intimidade que estão de 

fato enraizadas na personalidade do indivíduo 

devem se extinguir com o próprio ser 

humano. 

Consoante com o pensamento de Flávio 

Tartuce, é pertinente realizar uma análise da 

extinção de direitos intrínsecos ao de cujus, 

com o direito ao segredo. Uma vez que certas 

informações, de forma análoga, devem ser 

extintas ao final da vida do indivíduo por 

serem de extrema intimidade do mesmo. 

É cabível mencionar a conceituação de 

Adriano De Cupis acerca do direito ao 

segredo: 

“O Direito do segredo constitui um 

aspecto particular do direito ao 

resguardo: Certas manifestações da 

pessoa destinam-se à conservação e 

completamente inacessíveis ao 

conhecimento dos outros, isto é, secretas; 

não é apenas ilícito o divulgar tais 

manifestações, mas também o tomar 

delas conhecimento, e o revelá-las, não 

importa a quantas pessoas.” (DE CUPIS, 

2004, p. 158) 

Existe, portanto, um direito inerente a 

personalidade do indivíduo mesmo pós morte, 

que é a preservação do direito da privacidade, 

de forma mais específica o direito ao segredo. 

Quando se toca na seara da responsabilidade 

civil dos bens digitais do de cujus é retratado 

um tema muito espinhoso e de diversas 

correntes. 

Recentemente, iniciou-se uma batalha sobre 

como deveria ser regulada a herança digital, 

uma vez que não é vigente no ordenamento 

jurídico nada a respeito sobre o assunto. 

Existe uma dualidade de correntes onde: a) 

Aplicação do Marco Civil da internet para as 

relações sucessórias da herança digital, onde, 

em resumo, deixaria a cargo dos provedores a 

remoção de conteúdo do falecido; e b) o 

Projeto de Lei (PL 8.562/2017) que alteraria 

alguns artigos do Código Civil brasileiro, 

incluindo o tema da sucessão digital. 

Salienta-se que algumas empresas como o 

Google e o Facebook já proporcionam ao 

usuário a indicação de alguma pessoa para 

que possa herdar sua conta. 

Desta afirmação, coloca-se em discussão a 

responsabilidade civil do indivíduo que herda 

digitalmente algo de outro. Como responderia 

civilmente?  

Acerca da questão, não existem 

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 

pacíficos, uma vez que certos conteúdos 

realmente deveriam desaparecer com o 

falecimento do indivíduo. No entanto, o 

herdeiro deverá responder por perdas e danos 

aquele que for lesado pelo bem digital 
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deixado pelo de cujus como, por exemplo, 

uma música ou uma foto. 

Entende-se que por ser detentor da 

propriedade digital deixada pelo originário, 

passa a responder de igual forma.  

Inclusive, o projeto de lei citado supra, 

menciona sobre uma precaução que deveria 

ser tomada pelo herdeiro. Como menciona 

Sâmia Frantz: 

“Art. 1.797-C. Cabe ao herdeiro: 

I – definir o destino das contas do 

falecido; 

a) transformá-las em memorial, deixando 

o acesso restrito a amigos confirmados e 

mantendo apenas o conteúdo principal 

ou; 

b) apagar todos os dados do usuário ou; 

c) remover a conta do antigo usuário.” 

(FRANTZ, 2019) 

 

É necessário primordialmente uma 

atualização normativa na seara do direito 

digital como um todo, no caso em discussão o 

direito sucessório, para que a lacuna deixada 

pela lei se torne menor evitando conflitos 

jurisprudenciais e doutrinários futuros. 

  3.   Resultados Discussão 

Com o desenvolvimento da pesquisa sobre a 

herança digital, pode-se notar que o direito e a 

tecnologia estão distantes de uma paridade 

como ciência. Os bens digitais são uma 

inovação e seu crescimento é inevitável, e 

com eles originou-se as chamadas heranças 

digitais. Quando é abordado o tema é natural 

discussões acerca da transmissão e da 

responsabilidade civil que é inerente aos 

herdeiros, porém existem outras discussões 

sobre a violação da privacidade e do segredo, 

direitos personalíssimos do indivíduo, que 

neste caso deveriam ser efetivados até mesmo 

pós morte.  

4.    Conclusões 

 

Conclui-se que o tema discutido é novo, e 

existirá muitas discussões acerca do mesmo, no 

entanto, salienta-se que a utilização de 

metodologias de indicações prévias de 

transmissão de dados (como utilizado no 

Facebook e no Google), previnem discussões 

mais espinhosas. Pode-se dizer que seria a 

aplicação de conceitos do compliance para a 

transmissão dos bens digitais aos herdeiros. 
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RESUMO: Produtos introduzidos no mercado de 

consumo, passam por rigorosos testes de 

identificação de risco a integridade do consumidor. 

Todavia, em casos específicos, a descoberta ocorre 

quando o mesmo já está em circulação. Dessa 

forma, o fornecedor, deve ser responsabilizado de 

modo objetivo pelos os possíveis danos causados 

aos consumidor proveniente de seu produto ou 

serviço produzido, logo responde 

independentemente de culpa, pois adquiri lucro com 

a circulação causador dos riscos. Isso é devido ao 

risco desenvolvido pelo produto no mercado de 

consumo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade. Riscos 

do Desenvolvimento. Direito do Consumidor.  

 

ABSTRACT: Products introduced in the consumer 

market, undergo rigorous testing to identify 

consumer integrity risks. However, in specific 

cases, the discovery occurs when it is already in 

circulation. Therefore, the supplier is still 

objectively liable for the possible damages caused 

by its produced products, so it responds regardless 

of fault, as they gain profits from its circulation of 

the product causing the risks. This is due to the risk 

developed by the product in the consumer market. 
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1. Introdução 

O constante avanço científico tem 

resultado em novas tecnologias e produtos a 

disposição do consumidor mundial, ganhando 

conjuntura a discussão acerca da 

responsabilidade dos produtores, fornecedores e 

fabricantes acerca dos chamados riscos do 

desenvolvimento.  

O termo, decorrente alemão 

entwickungsgifahren, consiste na existência de 

um risco indetectável com o desenvolvimento 

científico contemporâneo a colocação e 

manutenção do produto no mercado ou da 

prestação do serviço (CALIXTO, 2005, p. 75). 

Assim, trata-se da hipótese na qual um 

produto ou serviço é considerado seguro pelos 

testes, ainda que realizados com toda disposição 

tecnológica existente quando de sua colocação 

ao mercado, no entanto, apresentam defeitos e 

riscos em momento posterior, podendo acarretar 

em graves consequências, especialmente à saúde 

do consumidor.  

Em se tratando de defeito cujo fabricante 

sequer possuía a possibilidade de conhecimento 

com o desenvolvimento científico à época da 

colocação no mercado, indaga-se sobre a 

responsabilidade civil que recai sob aquele.  

Neste aspecto, há um contraponto entre 

dois bens jurídicos tutelados pela Constituição 

Federal Brasileira, a saber o incentivo a atividade 

empresarial e desenvolvimento tecnológico e o 

princípio basilar da dignidade da pessoa humana 

como prerrogativa de respeito a integridade 

física aliado a proteção especial dada ao 

consumidor 
3
(HOGEMANN, 2008, p. 88). 

Aqueles que defendem a exclusão da 

responsabilidade civil em decorrência dos riscos 

do desenvolvimento entendem que haveria uma 

                                                 
3
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa 

do consumidor; 
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penalização excessiva do fabricante, porquanto 

este não possuiria nenhum aparato tecnológico 

disponível para a averiguação de determinado 

risco. 

Neste viés, a produção ou prestação de 

serviços receberia demasiados custos para a 

contratação de seguros, inibindo o 

desenvolvimento da atividade empresarial e o 

surgimento de novas tecnologias, em razão de 

que as empresas deixariam de fazê-lo por conta 

da insegurança e do receio de futura descoberta 

de risco causado
4
. 

Por outro lado, frisa-se o caráter social da 

proteção ao consumidor, uma vez que ao excluir 

a responsabilidade daquele que cria o risco, 

submete-se o consumidor a uma situação de 

extrema vulnerabilidade e insegurança quanto 

aos produtos e serviços dispostos no mercado de 

consumo, violando ainda a equidade visada pela 

proteção consumerista. 

Fato é que na atual conjuntura de amplo 

crescimento industrial, econômico e tecnológico, 

as teorias acerca dos riscos do desenvolvimento 

se mostram cada vez mais pertinentes. 

Isto posto, verifica-se a complexidade e a 

atualidade do presente tema, havendo 

problemáticas a serem expostas adiante no que 

tange a existência ou não da exclusão da 

responsabilidade por riscos do desenvolvimento 

na legislação consumerista brasileira.  

2. Revisão de literatura 

Pata a elaboração do presente resumo, foi 

utilizado método bibliográfico, tendo sido 

realizado pesquisas embasadas em doutrinadores 

brasileiros. Parcela destes, arquitetado por Rui 

Stoco e Paulo Roberto Roque Antônio Khouri 

entende o risco do desenvolvimento como 

excludente da responsabilidade. De forma 

contrária e majoritária, vem o posicionamento de 

Bruno Miragem, Sérgio Cavalieri Filho, Marcelo 

Junqueira Calixto e Marco Aurélio Lopes 

Ferreira da Silva, que defendem a 

                                                 
4
 Sérgio Cavalieri Filho explica que “fazer o fornecedor 

responder pelos riscos de desenvolvimento pode 

tornar-se insuportável para o setor produtivo da 

sociedade, a ponto de inviabilizar a pesquisa e o 

progresso científico-tecnológico, frustrando o 

lançamento de novos produtos” (CAVALIERI FILHO, 

2008, p. 258). 

responsabilidade do fornecedor pelos riscos do 

desenvolvimento. Nesse contexto, foram 

analisadas ambas as argumentações a luz da Lei 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

3. Resultados e discussões  

A Constituição Federal de 1988, conforme 

mencionado, trouxe fundamentos a serem 

seguidos pelo Estado Brasileiro, tal como a 

proteção especial a ser dada ao Consumidor, 

ilustrada pela Lei 8.078/1990 (Código de Defesa 

do Consumidor).  

Nesta realidade, foram traçados pontos 

primordiais acerca da responsabilidade civil do 

fabricante, fornecedor e afins, dividindo a 

proteção à saúde e segurança do consumidor em 

responsabilidade por defeitos e por vícios do 

produto ou serviço.  

A esse efeito, a legislação consumerista 

não dispôs de forma expressa acerca da 

responsabilidade pelos riscos do 

desenvolvimento, cabendo a doutrina e a 

jurisprudência interpretar sistematicamente 

referido dispositivo e extrair a ratio legis do 

legislador.  

Aos que entendem pelo risco do 

desenvolvimento como uma causa de exclusão 

da responsabilidade, além do argumento 

supralegal de que a responsabilidade resultaria 

na contenção do desenvolvimento científico e 

tecnológico, respaldam-se na ideia exposta pelo 

art. 10 do CDC, que assim dispõe:  

“Art. 10. O fornecedor não poderá 

colocar no mercado de consumo 

produto ou serviço que sabe ou 

deveria saber apresentar alto grau de 

nocividade ou periculosidade à saúde 

ou segurança. 

§ 1° O fornecedor de produtos e 

serviços que, posteriormente à sua 

introdução no mercado de consumo, 

tiver conhecimento da periculosidade 

que apresentem, deverá comunicar o 

fato imediatamente às autoridades 

competentes e aos consumidores, 

mediante anúncios publicitários. 

[...]” 

Isso porque, referido dispositivo aduz que 

o fornecedor não poderá colocar ao mercado 
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produto ou serviço que sabe ou deveria saber que 

cause risco à saúde e segurança do consumidor.  

Nesse sentido, nos casos do riscos dos 

desenvolvimento, o fornecedor sequer tem a 

condição de tomar conhecimento destes, ainda 

que utilize toda a tecnologia disponível 

(KHOURI, 2013, p. 196), inexistindo, portanto, 

defeito ao considerar as circunstâncias da época 

em que o produto foi colocado em circulação ou 

o serviço foi fornecido
5
.  

A responsabilidade surgiria somente 

quando e se o fornecedor deter conhecimento 

acerca dos riscos, quando deverá comunicar os 

consumidores e, sendo o caso, retirar o produto 

ou serviço do mercado.  

Seria, portanto, até o momento em que o 

fornecedor tome conhecimento dos riscos, uma 

causa atípica excludente de responsabilidade, tal 

como é a força maior, que não está no rol dos 

arts. 12, §3º e 14, §3º da legislação consumerista. 

Esse argumento se fundamenta em casos 

reais onde levaram-se décadas para a descoberta 

dos riscos, de modo no qual restou nítida a 

inviabilidade da descoberta pelo fornecedor. A 

título exemplificativo, tem-se o caso ocorrido no 

Japão, onde foi inserido no mercado em 1934 

medicamento contendo Cloiquinol e que 

somente em 1970 tal princípio foi 

reconhecidamente a causa de cegueira e paralisia 

de aproximadamente 10.000 pessoas. 

Por outro lado, defendendo a 

responsabilização pelos riscos do 

desenvolvimento encontra-se a maioria da 

doutrina brasileira, que à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, defende que este adotou 

a responsabilidade objetiva dos fornecedores, 

extraída da terminologia expressa do disposto 

nos arts. 12 e 14, “independentemente da 

existência de culpa”, imputando objetivamente 

                                                 
5
 CDC, Art. 12. § 1° O produto é defeituoso quando 

não oferece a segurança que dele legitimamente se 

espera, levando-se em consideração as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: 

[...] 

III - a época em que foi colocado em circulação. 

CDC, Art. 14, § 1° O serviço é defeituoso quando não 

fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: 

[...] 

III - a época em que foi fornecido 

ao fornecedor a responsabilidade pelos danos 

decorrentes de defeito ou ausência de 

informações adequadas sobre os riscos causados 

pelo produto (art. 12) ou serviço (art. 14). 

Aliado a isso, o CDC arrola no art. 12, § 

3º e art. 14, § 3º as causas excludentes de 

responsabilidade do fornecedor para produtos e 

serviços respectivamente, não abarcando nestas o 

risco desenvolvimento. 

Não há qualquer excludente dispondo 

sobre os riscos do desenvolvimento, não 

havendo, para esta corrente, fundamentação legal 

para a exclusão da responsabilidade. 

Na realidade, considera-se ainda que 

admitir os riscos do desenvolvimento como 

causa excludente de responsabilidade traria 

inúmeros prejuízos ao consumidor e a sociedade, 

uma vez que abriria portas para que os 

fabricantes testassem seus produtos já os 

colocando no mercado, podendo alegar 

posteriormente a impossibilidade do 

conhecimento dos riscos causados.  

Poderia, aliás, surtir efeito reverso do 

defendido pelos que acreditam se tratar de causa 

excludente, uma vez que as empresas poderiam 

frear o desenvolvimento científico para evitar 

“descobertas” que inviabilizem a 

comercialização de seus serviços e produtos.  

No âmbito da legislação civil, o art. 931 

do Código Civil assim dispõe: 

“Ressalvados outros casos previstos 

em lei especial, os empresários 

individuais e as empresas respondem 

independentemente de culpa pelos 

danos causados pelos produtos postos 

em circulação.” 

Sobre tal dispositivo recaiu o Enunciado 

nº 43 firmado na I Jornada de Direito Civil, 

dispondo que “a responsabilidade civil pelo fato 

do produto, prevista no art. 931 do novo Código 

Civil, também inclui os riscos do 

desenvolvimento”, demonstrando a tendência 

brasileira de adotar a responsabilidade sobre os 

riscos do desenvolvimento. 

Doutrina e jurisprudência, ainda que não 

entraram em consenso sobre o tema no Brasil, 

têm caminhado ao sentido de responsabilizar o 

fornecedor pelos riscos do desenvolvimento, 

verificado por meio de um diálogo de fontes à 

interpretação dada ao art. 931 do Código Civil.  
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A legislação consumerista buscou 

justamente a efetiva tutela do consumidor, o que 

seria dissipado com a excludente de 

responsabilidade por riscos do desenvolvimento, 

obrigando a sociedade a suportar os danos 

decorrentes de defeito de produtos e serviços, 

enquanto os fornecedores lucram com sua 

colocação no mercado.  

Diferentemente de diversas legislações 

alienígenas, o Código de Defesa do Consumidor 

brasileiro não regulou expressamente a matéria, 

cabendo aos intérpretes do direito analisa-lo 

sistematicamente, bem como buscar a ratio legis 

da codificação.  

Portanto, a responsabilização dos 

fornecedores pelo risco do desenvolvimento se 

mostra a posição mais acertada à luz do disposto 

na Legislação de consumo, atingindo assim a 

proteção de um bem maior, isto é, a dignidade da 

pessoa humana.  

4. Conclusões  

A partir da análise bibliográfica feita, 

descreve-se os riscos do desenvolvimento como 

aqueles que ao tempo da colocação do produto 

ou serviço no mercado não eram conhecidos pelo 

fornecedor, tampouco detectáveis pelo 

conhecimento técnico no momento, mas que em 

momento futuro se evidenciam, podendo 

caracterizar o defeito do produto ou serviço.  

Estão presentes no dia-a-dia da sociedade 

atual, uma vez que não se sabe ao certo os riscos 

que podem ser causados por diversos produtos 

tidos como cotidianos, tais como telefones 

celular e alimentos transgênicos. 

Discute-se a existência de excludente de 

responsabilidade do fornecedor nesses casos, 

defendida minoritariamente no Brasil sob a 

alegação de que a responsabilização acarretaria 

em impactos negativos ao desenvolvimento 

científico, uma vez que traria uma situação de 

insegurança aos fornecedores, que estariam a 

mercê de uma penalização excessiva. 

Por outro lado, tem-se a posição adotada 

pela maioria da doutrina no Brasil, de que a 

responsabilização pelos riscos do 

desenvolvimento está em consonância com o 

amparo ao consumidor trazido pela Lei 

8.078/1990, tal como responsabilidade objetiva, 

teoria do risco proveito e primazia constitucional 

da dignidade da pessoa humana.  

Embora o Código de Defesa do 

Consumidor não seja expresso sobre o tema, 

trata-se de questão de extrema pertinência na 

conjuntura atual, cabendo análises aprofundadas 

sobre as disposições de responsabilidade civil no 

ordenamento jurídico brasileiro.  
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RESUMO: Este trabalho tem por objeto a análise 

crítica dos documentos judiciais produzidos em 

consequência da Operação Centro Cívico, ocorrida no 

dia 29 de abril de 2015, em Curitiba-PR. A pesquisa 

procura embasar suas justificativas no direito à 

resistência e nas teorias de violência e poder através das 

interpretações doutrinárias e legais. Deste modo, 

emprega a teoria da Análise Crítica do Discurso para 

averiguar a existência ou não de abuso de poder nas 

atuações dos agentes públicos que atuaram na operação, 

observando os discursos judiciais nos excertos das peças 

processuais. O método de abordagem utilizado é o 

lógico-dedutivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Violência e poder. Direito 

à resistência. Desobediência civil. Operação Centro 

Cívico. Impunidade das elites. 
 

ABSTRACT: This paper intends to make a critical 

analysis of the judicial documents produced as a result 

of the Centro Civico Operation, on April 29
th

 of 2015, in 

Curitiba-PR. The research seeks to base its justifications 

on the right of resistance and on theories of violence and 
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power through doctrinal and legal interpretations. 

Therefore, it applies the theory of Critical Discourse 

Analysis to investigate the existence or not of abuse of 

power in the actions of the public agents who acted in 

this operation, observing excerpts of procedural 

documents. The method of research used is the logical-

deductive. 
 

KEYWORDS: Violence and power. Right of 

resistance. Civil disobedience. Centro Civico Operation. 

Impunity of elites. 

 

1. Introdução 

 

O trabalho se dedicará, em um primeiro 

momento, na realização de um breve relato do 

ocorrido no dia 29 de abril de 2015, na cidade 

de Curitiba-PR, com base nas informações 

veiculadas em reportagens de grande 

circulação à época, de modo a possibilitar ao 

leitor um contexto passível de compreensão 

de suas consequências jurídicas deste ponto 

de vista.  

Em seguida, será abordada a teoria da 

violência e do poder de Walter Benjamin para 

embasar o direito à resistência – retratada 

pelos teóricos Henry David Thoreau e 

Wolfgang Schwarz –, seus métodos e 

pressupostos de legitimidade.  

A pesquisa ainda se dedicará à 

apresentação da teoria da análise crítica do 

discurso, embasada em seus mais importantes 

doutrinadores, quais sejam Budó, Fairclough 

e Van Dijk, para, após, analisar o parecer do 

Ministério Público do Paraná, em sede de 

inquérito policial, sobre uma possível 

ocorrência de abuso de autoridade quando na 

atuação da Polícia Militar e de seus superiores 

em defesa da Assembleia Legislativa Estadual 

do Paraná no dia 29 de abril de 2015.  

Ao final, tecer-se-á considerações a 

respeito da sentença proferida nos autos de 

improbidade administrativa, na qual a 

magistrada decidiu por rejeitar a peça inicial. 

 

2. Resultados e Discussão 

 

O dia 29 de abril de 2015, na cidade de 

Curitiba-PR, ficou conhecido pelos 

paranaenses como o dia do “Massacre do 
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Centro Cívico” ou “Operação Centro Cívico”. 

Iniciado como uma manifestação pacífica dos 

servidores públicos estaduais em prol da não 

retirada de seus direitos, tornou-se uma cena 

de batalha por conta do alto nível de violência 

empreendido pela Polícia Militar paranaense, 

em vias de barrar a entrada de manifestantes 

na Assembleia Legislativa do Paraná, na qual 

deputados votariam um projeto de lei que se 

utilizaria da previdência social dos servidores 

públicos para cobrir o déficit das contas do 

governo estadual.  

No dia da votação do projeto, mais de 

20 mil servidores estaduais do Estado do 

Paraná, com o apoio da APP – Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Pública, 

acamparam em frente à Assembleia 

Legislativa e ao Palácio Iguaçu, com o 

propósito de efetivar uma manifestação de 

resistência contra os atos do governo. Diante 

da ação de um pequeno grupo de 

manifestantes que tentou romper o isolamento 

para adentrar na ALEP, os policiais militares 

que lá estavam reagiram disparando balas de 

borracha, bombas de gás e de efeito moral, e 

jatos de água através de um caminhão 

blindado. 

O uso de meios desproporcionais para 

assegurar a não invasão de manifestantes na 

ALEP causou centenas de feridos e maculou a 

imagem do governo estadual e dos 

comandantes da Polícia Militar do Paraná, 

culminando em uma investigação dos atores 

por supostos crimes de responsabilidade. O 

abuso injustificado operado pelas forças 

policiais à civis explicita relações entre o 

poder e a violência como instrumento para a 

conquista e manutenção do poder. Verifica-se 

que, por mais que contínuas dentro de uma 

sociedade hierarquizada e desigual, as 

tentativas de alcance do poder pela violência 

deslegitimam a democracia, instaurada para 

assegurar direitos e deveres de todos os 

cidadãos, e geram um sentimento de 

insegurança. 

Nesse sentido, a violência se mostra 

como um marco teórico relevante para a 

abordagem dessa pesquisa. Walter Benjamin 

explica que a violência é um meio para atingir 

fins justos e injustos, e será passível de 

utilização quando for legitimado para tanto, 

seja em realidades políticas democráticas ou 

não democráticas (BENJAMIN, 1986, p. 

161). De acordo com o sociólogo, a 

instituição de um novo sistema jurídico é um 

ato de criação de novo poder que, para 

acontecer, demanda de uso imediato da 

violência (BENJAMIN, 1986, p. 172). 

Ainda, importante destacar a teoria do 

direito à resistência, que foi desenvolvida no 

século XVII, pelo teórico Henry David 

Thoreau, eis que ela possui em sua raiz 

relações de violência entre opressores e 

oprimidos. Thoreau aborda o direito de 

resistência através do mecanismo da 

desobediência civil – caracterizada pelo não 

cumprimento de regras imposta pelo poder do 

Estado –, como forma de oposição legítima 

dos cidadãos à opressão do poder público, 

sendo um instrumento de insurreição da 

sociedade à sistemas políticos injustos e 

autoritários (THOREAU, 1997, p. 5).  

Em vias de extrema contrariedade ao 

governo, o indivíduo encontra base na 

resistência para reivindicar os seus direitos e 

rebelar-se contra fatores que representem uma 

violência à valores éticos e morais da 

sociedade, valores estes usurpados, 

constantemente, pelas elites em sua escalada 

ao poder. E, ao tratar o direito de resistência 

sob uma visão moral, o filósofo Wolfgang 

Schwarz frisa que o exercício desse direito é 

uma atitude legal e a única maneira de agir 

contra a “máquina do governo”, mesmo que 

tenha de ser realizado contra o sistema 

jurídico vigente, quando esta cria leis injustas 

aos direitos dos indivíduos (SHWARZ, 1964, 

p. 128 e 132). 

A partir dessas teorias, realiza-se a 

análise crítica dos documentos judiciais 

provenientes da manifestação do dia 29 de 

abril de 2015. A autora Marília Budó explana 

que os discursos de poder são verificados 

quando existe a utilização, a rejeição ou a 

ocultação da dominação através de expressões 

sociais (BUDÓ, 2013, p. 35), sendo que o 

autor Norman Fairclough reconhece que a 

“ordem do discurso” é caracterizada por 

discursos de poderosos voltados às massas 

(FAIRCLOUGH, 2012, p. 452). 
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Em adendo, o teórico Van Dijk relata 

em sua obra que o discurso e a linguagem 

estão diretamente ligados ao poder e a 

dominação por meio de um contexto social 

onde aquele que detém o controle do discurso 

o utiliza de forma abusiva e em detrimento de 

seus ouvintes (VAN DIJK, 1993, p. 250). 

O parecer do Ministério Público acerca 

das ações desproporcionais da Polícia Militar 

em sede de inquérito policial, procurou negar 

a existência de um possível abuso de 

autoridade por parte dos policiais e seus 

superiores, negligenciando a ocorrência da 

resistência pacífica dos manifestantes, em 

detrimento de trazer à baila os “ataques de 

civis” e o “incessante conflito” com o efetivo 

policial. O mesmo ocorreu na sentença 

proferida nos autos de improbidade 

administrativa. Na decisão, a juíza rejeitou a 

peça inicial e deixou de receber a ação com 

fundamento no parecer do Ministério Público.  

Assim, por mais que seja necessário 

resistir a líderes opressores e representantes 

injustos, quando do ato de resistir, os 

detentores do poder serão ditadores do 

discurso pelo qual aquela insurreição ficará 

conhecida. Do mesmo modo, nota-se que o 

discurso perpetrado por profissionais do 

Direito nas vias judiciais acionadas após o ato 

das manifestações está arraigado de 

denotações animalescas aos manifestantes, 

que são taxados como “baderneiros” e 

“animais”. 

 

3. Conclusões 

 

Este trabalho foi realizado com o 

objetivo de analisar os desdobramentos 

jurídicos da Operação Centro Cívico, ocorrida 

no dia 29 de abril de 2015, também conhecida 

como Massacre do Centro Cívico, 

manifestação que, iniciada pacificamente, 

tornou-se um cenário de guerra por conta do 

excesso de utilização de meios violentos pelo 

aparato policial então postado contra os 

manifestantes.  

Neste intuito, abarcou as teorias do 

direito à resistência e seus pressupostos de 

legitimidade, embasado em uma pesquisa 

doutrinária focada em encontrar justificações 

e admissões do uso da resistência pela 

sociedade contra governos elegidos em plena 

era democrática, mas despóticos em suas 

atuações.  

Analisou-se, pela teoria da análise 

crítica do discurso, o parecer do Ministério 

Público em sede de Inquérito Policial para 

apurar a existência de abuso de autoridade nas 

ações das autoridades e de seus subordinados. 

Após, observou-se a sentença dos Autos de 

Improbidade Administrativa, decisão esta que 

rejeitou a peça inicial do processo e negou 

veementemente a existência de qualquer 

abuso de autoridade passível de incriminação. 

Com base na análise crítica dos 

discursos judiciais, pode-se afirmar que os 

sujeitos portadores do poder de fala, nas duas 

ocasiões analisadas, se utilizaram de um 

discurso discriminatório para basear suas 

deliberações. Nota-se que o parecer 

Ministerial deu ênfase a bravura da polícia 

que manteve a Assembleia Legislativa livre 

de manifestantes, porém, deixou de 

proporcionar o mesmo afinco de informação 

quanto às centenas de feridos pelos policiais 

em ocasião de abuso de autoridade. Ainda, 

pode-se perceber que a nomenclatura utilizada 

pelo Promotor para definir policiais e 

manifestantes era desigual em sua raiz, pois 

descreveu policiais como corajosos, enquanto 

retratou os professores e servidores públicos 

do Paraná na posição de baderneiros e 

intransigentes. 

A sentença do processo veio de 

encontro com o parecer Ministerial e também 

se calou em proporcionar isonomia de análise 

quanto as provas produzidas na investigação. 

Nota-se que a Magistrada não se ateve a 

quaisquer depoimentos das vítimas, mesmo 

após estas terem relatado o que viveram com 

riqueza de detalhes. Portanto, tem-se que o 

processo, ao ser arquivado em seu início, 

jamais proporcionou a incriminação dos 

culpados, livrando as autoridades e policiais 

que usurparam poderes sub-rogados a estes. 

Por todo o exposto, verifica-se que a 

proposta aqui apresentada de exame dos 

discursos judiciais pela égide da análise 

crítica do discurso, pode demonstrar, de 

maneira clara, a presença do discurso 
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ideológico e elitizado dentro do sistema 

judiciário brasileiro, que tende segregar a elite 

e o povo, propagando a impunidade pelas 

classes altas da população.  

A indignação do cidadão ao verificar 

condutas discriminatórias, leva-o as ruas para 

clamar pela manutenção dos seus direitos, em 

uma forte amostra do direito à resistência. 

Essa mesma indignação deve permanecer 

latente na sociedade, pois só cobrando por 

melhores condições de vida, à luz da 

Constituição Federal e da democracia, é que a 

justiça caminhará lado a lado com a verdade. 

Uma amostra dessa justiça vem sendo 

proporcionada aos professores e servidores 

presentes no dia 29 de abril de 2015. Já 

constam mais de 200 ações individuais cíveis 

cobrando danos morais e materiais às vítimas 

do massacre do centro cívico, com mais de 50 

sentenças favoráveis em casos onde vítimas 

relataram graves violências sofridas por 

policiais. Por óbvio, esta não é a solução para 

o problema crônico da impunidade oficial no 

Brasil, visto que todos os investigados se 

mantiveram inocentes por crimes de 

responsabilidade cometidos.  

Diante do contexto histórico atual, onde 

o brasileiro aprendeu a reivindicar seus 

direitos fundamentais, não só com o voto 

direto, mas com a reivindicação direta, deve a 

resistência permanecer como instrumento de 

mudança, pois a eficácia desta depende de 

uma conscientização social sobre as espécies 

de dominação das elites, à exemplo traz o 

discurso ideológico ou a violência funcional. 

Para combater a dominação e a segregação é 

necessário que a escalada ao poder não seja 

uma amortização dos subordinados e sim uma 

chance de que todos os cidadãos participem 

de uma democracia plena e igualitária, 

proporcionando justiça pela equidade. 
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RESUMO: Este resumo expandido objetiva analisar a 

viabilidade da aplicação de medidas executivas atípicas na 

execução de obrigação de pagar, possibilitada pelo artigo 139, 

IV do Código de Processo Civil, que ampliou os poderes 

executivos do juiz, abrindo margem para decisões arbitrárias. 

Para tanto, efetuou-se uma análise doutrinária e 

Jurisprudencial, buscando averiguar se medidas como a 

suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento 

dos cartões de crédito do executado, estão em consonância 

com os princípios do ordenamento jurídico, já que elas afetam 

a pessoa do devedor e não o seu patrimônio. 
 

PALAVRAS-CHAVE: execução; obrigação de pagar; 

medidas atípicas; coerção. 

 

ABSTRACT: This extended abstract aims to analyse the 

application viability of the atypical executive measures on the 

paying obligations, made possible by the article 139, IV of 

Brazilian Code of Civil Procedure, which has increased the 

executive power of the judge, leaving room for arbitrary 

decisions. For this purpose, it was executed a Doctrinaire and 

Jurisprudential analysis, trying to examine whether the 

measurements such as suspension of the driver’s license, 

passport seizure and credit cards withdrawals of the judgment 

debtor are in accordance to the legal system standards, since 

they affect the debtor person and not the heritage of this one. 
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1. Introdução 

 No contexto do Código de Processo 

Civil de 1973, o processo de execução 

permitia apenas o uso de medidas executivas 

de sub-rogação e técnicas taxativamente 

previstas em lei, sendo impensável o emprego 

de medidas atípicas. Neste período, sob 

influência do Estado Liberal, preponderava a 

ideia de não intervenção estatal na autonomia 

individual da pessoa. Destarte, a proteção 

patrimonial, o direito fundamental à liberdade 

e o respeito ao princípio da legalidade 

legitimavam o engessamento dos poderes do 

magistrado, o qual deveria se subordinar aos 

meios típicos, adotando, assim, o padrão da 

tipicidade dos meios executivos.  

Com o advento da Constituição de 1988 

e a instauração do Estado Democrático de 

Direito, o enfoque estatal foi modificado, 

deixando de priorizar a proteção do direito 

patrimonial e passando a ter por base os 

direitos fundamentais da pessoa, o que impôs 

uma mudança de paradigma também no 

âmbito do Direito Civil. 

Assim, o cenário foi modificado 

novamente com o advento do Código de 

Processo Civil de 2015. Neste, dedicou-se um 

capítulo para o tratamento dos deveres, 

responsabilidade e poderes do juiz, porém, de 

modo mais amplo, dilatando-se também os 

poderes executórios do magistrado. Nesse 
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sentido, o art 139, IV, do CPC/2015, o qual 

possui correspondência com o art. 125 do 

CPC/1973, passou a permitir o emprego de 

todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, 

inclusive em obrigações de prestação 

pecuniária.    

O referido dispositivo (art. 139, IV, do 

CPC/15) inovou ao autorizar a utilização de 

medidas coercitivas atípicas em ações de 

execução por quantia certa, uma vez que a 

permissão para a aplicação de tais medidas 

restringia-se às obrigações de fazer, não fazer 

e entregar coisa, de modo que para as 

obrigações pecuniárias era cabível apenas o 

emprego de medidas tipificadas e sub-

rogatórias.   

Com isso, muitas divergências 

doutrinárias e jurisprudenciais surgiram, 

especialmente após o início de aplicação do 

dispositivo. Nota-se que as primeiras decisões 

nesse sentido autorizaram a suspensão de 

CNH, apreensão de passaporte e 

cancelamento de cartões de crédito do 

devedor como medida executiva atípica.  

Diante da importância do tema e das 

discussões existentes é que se apresenta este 

resumo expandido, ressaltando-se, contudo, 

que se trata de uma pequena partícula de um 

projeto de iniciação científica (PIC), que vem 

sendo desenvolvido no período de 2019/2020.  

 

2. Revisão de literatura   

 

Para a redação deste resumo, utilizou-se 

pesquisa bibliográfica apoiada em livros, 

artigos jurídicos e jurisprudência. 

Referenciou-se ao livro ‘Curso de Direito 

Processual Civil: Execução’, dos autores 

Fredie Didier Júnior, Leonardo Carneiro da 

Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael de 

Alexandria Oliveira, o qual foi fundamental 

para o desenvolvimento desta análise, 

especialmente no que diz respeito aos 

aspectos de aplicabilidade do mencionado 

dispositivo processual civil.  

Outrossim, objetivando um diálogo entre o 

processo civil e o direito constitucional, foram 

utilizadas doutrinas acerca destas áreas, quais 

sejam: ‘Curso de Direito Constitucional’ de 

Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero. Ainda, 

empregou-se as lições de José Miguel Garcia 

Medina, em sua obra ‘Direito Processual Civil 

Moderno’, bem como a visão crítica de Lênio 

Luiz Streck e Dierle Nunes, no artigo ‘Como 

interpretar o artigo 139, IV, do CPC? Carta 

branca para o arbítrio?’.  

Finalmente, buscando-se aproximação com a 

praxe dos tribunais, analisou-se acórdão do 

STJ referente ao RESP n.º 1.782.418/RJ. 

  

3. Resultados e Discussão  

 

O direito processual civil possibilita a adoção 

de provimentos judiciais voltados à satisfação 

da pretensão do credor no processo de 

execução, podendo, assim, serem utilizadas 

técnicas processuais de sub-rogação ou 

coerção. 

Destarte, nas medidas sub-rogatórias, o 

Estado-juiz invade o patrimônio do executado 

e entrega o bem da vida ao exequente, 

desconsiderando a vontade do primeiro. Nas 

medidas coercitivas, por sua vez, o 

magistrado adota medidas que influenciam na 

vontade do executado, de modo que ele seja 
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constrangido a adimplir a dívida (MEDINA, 

2016).  

Repise-se que, no CPC/1973, não havia 

previsão da adoção de medidas executivas 

atípicas para satisfação das obrigações de 

pagar, panorama que se modificou com o 

advento do atual CPC, em especial, nos 

artigos 461, § 5º e 461-A, § 3º do CPC/2015. 

Assim, o CPC/2015, em seu artigo 139, IV, 

inovou ao possibilitar ao juiz, a aplicação de 

medidas coercitivas atípicas também quanto a 

execução das obrigações pecuniárias. 

(DIDIER JR. et al, 2019). 

O referido artigo dispõe que é incumbência do 

magistrado a determinação de todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais 

ou sub-rogatórias necessárias a garantir a 

satisfação da ordem judicial, o que deve ser 

feito também em ações cujo objeto seja 

prestação pecuniária.  

Recorde-se que no início da vigência do atual 

CPC, os Tribunais divergiram sobre a 

possibilidade de aplicação de medidas 

atípicas, como, verbi gratia, a suspensão de 

CNH e passaporte. 

Inclusive, tem-se julgados com decisões 

apontando como obstáculo à aplicação destas 

medidas a violação ao princípio da 

patrimonialidade da execução, segundo o qual 

os bens do devedor respondem por seu 

patrimônio (art. 789 do CPC/2015), de modo 

que determinações desta sorte voltam-se à 

pessoa do devedor e não aos seus bens.  

Também foram proferidas decisões 

projetando o entendimento de que tais 

medidas podem se mostrar ilegais e arbitrárias 

por restringem direito fundamental de ir e vir 

de modo desproporcional e irrazoável (RESP 

1.782.418/RJ). 

Entretanto o STJ, passou a admitir tais 

medidas, conforme entendimento firmado por 

ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 

1.782.418/RJ, julgado em 23.04.2019, mas 

apenas em situações excepcionais.  

Desta feita, os Tribunais têm permitido a 

aplicação de medidas atípicas, as quais devem 

ser norteadas, tanto no cabimento quanto na 

espécie, pelos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade, na forma do artigo 8º do 

CPC, bem como devem ser esgotados os 

meios típicos (RESP 1.782.418/RJ). 

Isto porque se não observados tais princípios, 

medidas desta sorte abrem margem para 

arbitrariedades, uma vez que se pode levar a 

interpretações superficiais e utilitárias em 

desconformidade com os ditames 

constitucionais (STRECK, 2018). 

Destarte, conglobando com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, a decisão 

proferida pelo magistrado deve pautar-se em 

três elementos: adequação, necessidade e 

proporcionalidade stricto sensu, sem descurar 

dos interesses contrapostos de ambas as 

partes, sempre observando o caso concreto 

(DIDIER, et al, 2019).  

Ainda, ao contrário da interpretação de que as 

medidas atípicas já mencionadas ferem o 

princípio da patrimonialidade, consoante 

explana a ministra Nancy Andrighi, não se 

deve confundir medidas executivas de 

coerção psicológica, que não são dotadas de 

força para satisfazer uma obrigação não 

adimplida, atuando apenas sobre a vontade do 

devedor, com sanções civis de ordem 

material, as quais podem ofender a 

patrimonialidade, já que funcionam como 

punição pelo não pagamento (RESP 

1.782.418/RJ). 

Assim, sendo certo que o CPC/2015 ampliou 

os poderes conferidos ao magistrado a fim de 

trazer mais efetividade a suas decisões, pela 

via dos meios coercitivos atípicos, não se 

pode olvidar que devam existir limites para o 

fim de evitar arbitrariedades (DIDIER JR. et 

al, 2019). 

Deste modo, em que pese o entendimento de 

que não é possível a adoção de medidas 

executivas atípicas como a suspensão de 

CNH, apreensão de passaporte, o bloqueio de 

cartões de crédito, por se revelarem 
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inadequadas aos fins da execução de 

obrigação de pagar (adimplemento) e 

atingirem a pessoa do devedor e não seu 

patrimônio, a decisão do legislador foi neste 

sentido, sendo, portanto, indispensável a 

ponderação para aplicação de tais medidas 

nos moldes do entendimento recentemente 

firmado pelo STJ.  

 

4. Conclusões 

 

O código de Processo civil inovou ao trazer a 

possibilidade de o juiz valer-se de medidas 

executivas atípicas para tornar mais efetivo o 

processo de execução.  Assim, servindo-se do 

art. 139, IV do CPC foram proferidas decisões 

determinando: suspensão da CNH, apreensão 

do passaporte e cancelamento dos cartões de 

crédito do executado. No entanto, medidas 

coercitivas como estas, revelam-se 

problemáticas, eis que afetam a pessoa do 

devedor e não seu patrimônio, o qual 

responde pelas dívidas do executado. Além 

disso, a concessão de irrestritos poderes ao 

magistrado pode ensejar diligências injustas, 

o que vai na contramão dos princípios do 

ordenamento jurídico. Deste modo, a medida 

típica somente poderá ceder lugar para a 

atípica se esta for menos gravosa ao 

executado e eficiente aos fins da execução. 
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RESUMO:  

 

A distanásia consiste no prolongamento artificial do 

processo da morte, mesmo quando o paciente não 

tenha grandes chances de cura ou sobrevivência, 

causando ao enfermo um sofrimento desnecessário. 

Tanto médico quanto paciente tem direito de 

exercer suas livres convicções, quando contrárias à 

prática da distanásia, principalmente o profissional 

da saúde, haja vista a possibilidade de ser 

responsabilizado quando praticar a distanásia contra 

a vontade do paciente, contra a vontade dos 

familiares deste, ou imprimindo técnicas médicas 

não permitidas, bem como as que tenham alto risco 

de vida para o doente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Paciente. Enfermo. 

Sofrimento. Convicção. Vontade. 

 

ABSTRACT: 

 

Dysthanasia is the artificial prolongation of the 

death process, even when the patient has no great 

chance of cure or survival, causing an unnecessary 

suffering to the sick. Both doctor and patient have 

the right to exercise their free convictions, when 

contrary to the practice of dysthanasia, especially 

the health professional, given the possibility of 

being held responsible when practicing dysthanasia 
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against the will of the patient, against the will of the 

patient’s relatives, or imprinting not allowed 

medical techniques, as well as those that are life-

threatening to the patient. 

 

KEYWORDS: Patient. Sick. Suffering. 

Conviction. Will. 

 

1. Introdução 

 

A distanásia consiste no prolongamento artificial 

do processo de morte, mesmo quando o paciente 

enfermo não tenha grandes chances de cura ou 

sobrevivência. O termo vem do grego dys 

(perturbação, dificuldade, transtorno) e thanatos 

(morte). Neste sentido, a distanásia é um termo 

pouco conhecido entre os leigos, mas é 

largamente praticada nos sistemas públicos e 

privados de saúde, quando os recursos médicos e 

tempo poderiam ser melhor utilizados para 

aqueles que ainda têm chances de melhora no 

quadro clínico. O assunto precisa ser mais 

discutido e esclarecido perante à sociedade, já 

que os tribunais superiores brasileiros não têm 

posicionamento concreto a respeito do tema. 

Assim, diversos diplomas jurídicos preveem os 

direitos de livre convicção dos médicos e 

pacientes, como a Constituição Federal (destaque 

para os princípios da Dignidade da Pessoa 

Humana e da Livre Convicção), Código Civil 

(Direitos da Personalidade e Direito ao Próprio 

Corpo) e Código de Ética Médica. 

 

2. Revisão de literatura 

Entre os direitos e garantias fundamentais, 

previstos no artigo 5º da Constituição Federal, 

imperioso destacar a liberdade de consciência 

e convicção de toda pessoa humana (inciso 

VI), sendo a liberdade de foro íntimo do ser 

humano, onde qualquer pessoa exerce atos 

conforme seus pensamentos e vontades, desde 

que sejam lícitos (BULOS, 201, p. 578-579). 

Neste sentido, dentre os direitos da 

personalidade, previstos no Código Civil, 

destaca-se, primeiramente, o direito ao 

próprio corpo, fundamentado em seu artigo 

13. Aqui, o princípio geral é de que ninguém 

pode ser constrangido a ter seu corpo 



I Simpósio de Responsabilidade Civil | Ano 2019 
 

2 

 

invadido contra a própria vontade, excetuada 

a exigência médica, mediante comprovada 

necessidade para tanto (VENOSA, 2018, p. 

190). Ademais, o artigo 15 do Código Civil 

fundamenta que ninguém pode ser obrigado a 

se submeter a tratamento médico com risco de 

vida. Neste sentido, nos casos mais graves, 

deve o médico ter a autorização do paciente 

para realizar determinado procedimento 

cirúrgico, haja vista o direito deste à 

inviolabilidade do seu corpo (GONÇALVES, 

2018, p. 204). Quanto à responsabilidade civil 

decorrente de quaisquer danos que o paciente 

possa sofrer, principalmente em tratamentos 

médicos que lhe tragam sofrimento 

desnecessário, o artigo 927, § único, do 

Código Civil, afirma que o prestador de 

determinada atividade, sendo esta capaz de 

causar quaisquer danos a outrem, é 

presumidamente responsável pela respectiva 

indenização. Assim, todo aquele que se 

disponha a exercer determinada atividade, na 

qual o risco seja intrínseco a ela, excepcional 

ou não, tem culpa presumida pelo dano 

causado (CAVALIERI FILHO, 2019, p. 273). 

Levando em consideração à ofensa à saúde do 

paciente, deve o médico responder pelas 

despesas do tratamento e lucros cessantes, até 

à cura daquele, nos termos do artigo 949 do 

Código Civil, sem prejuízo de eventuais 

danos morais em decorrência de possíveis 

danos estéticos, com fundamento na Súmula 

nº 387 do Superior Tribunal de Justiça 

(TARTUCE, ano, p. 619). 

3. Resultados e Discussão 

 

Levando em consideração os princípios e 

dispositivos legais analisados, bem como o 

conceito da distanásia, prática médica que não 

acarreta benefício algum ao paciente enfermo, 

e que só aumenta seu sofrimento e agonia, o 

respectivo profissional da saúde responsável, 

que causar os mencionados danos a quem está 

sob seus cuidados, deve ser responsabilizado 

por seus atos. Neste sentido, como diversos 

dispositivos legais permitem que médico e 

paciente não procedam a tratamentos 

contrários às suas convicções pessoais, 

tampouco a tratamentos de procedência 

duvidosa, fica responsabilizado o médico, de 

maneira presumida, pelos danos que causar a 

seus pacientes, decorrentes da prática da 

distanásia, seja por conta de sua própria 

imprudência, ou propriamente porquê seja 

contra a vontade do enfermo, ou de seus 

familiares, quando aquele não puder exprimir 

sua vontade, por conta da gravidade da 

doença. Entretanto, conforme mencionado 

anteriormente, a distanásia é largamente 

praticada nos sistemas públicos e privados de 

saúde, sem ter ampla discussão e combate a 

este costume, haja vista o tratamento de 

pessoas sem chances de cura exigir 

excessivos recursos médicos, atenção e 

tempo, os quais poderiam ser melhor 

disponibilizados a pessoas com maior 

urgência, como por exemplo, crianças e 

idosos. O debate é praticamente inexistente 

nos tribunais superiores brasileiros, com 

ausência de qualquer jurisprudência 

dominante a respeito do assunto, de maneira 

que não aparecem novas normas no 

ordenamento capazes de abolir esta prática, 

tampouco para responsabilizar os 

responsáveis por ela. 

 

4. Conclusões 

 

Dada a polêmica decorrente da prática da 

distanásia, e analisados determinados 

dispositivos que incentivam a abolição deste 

procedimento, é necessário que o referido 

conceito e suas consequências negativas sejam 

mais esclarecidos na sociedade, haja vista o 

desconhecimento da grande maioria. O 

sofrimento inútil e desnecessário por qual passa 

um paciente que não tem chances de cura deve 

ser evitado e desestimulado, de maneira que 

prevaleça a livre autonomia da pessoa capaz, e 

na ausência de capacidade, o bom senso de seus 

familiares. Ademais, os médicos que exerçam 

tais práticas devem ter a consciência de que são 

responsabilizados pelos danos causados a seus 

pacientes, de modo que não devem ter o temor 

de agir conforme suas próprias convicções, e não 

ceder a nenhum tipo de pressão que vá contra 

seus próprios princípios. 
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RESUMO: O presente trabalho, a partir de uma associação 

entre a obra do filósofo Thomas Hobbes, O Leviatã, e o 

Direito Civil, em especial o instituto da alienação fiduciária, 

objetiva demonstrar que o Estado concebe formas de legitimar 

sua coerção sob aqueles que perturbam as ambições e 

negócios sui generis de certas categorias da sociedade. Desta 

forma, o próprio ente estatal rompe o contrato, o que gera 

insegura jurídica e social através da volta do homem ao estado 

de natureza e da guerra de todos contra todos 
PALAVRAS-CHAVE: Leviatã; Contrato-social; 

ilegitimidade; Direito civil.  

 

ABSTRACT: This work, starting from an association 

between The Leviathan, by philosopher Thomas Hobbes and 

Civil Law, especially the institute of fiduciary alienation, aims 

to demonstrate that the State conceives ways to legitimize its 

coercion under those who disturb particular ambitions and 

business of certain categories of society. Thus, the state entity 

itself breaks the contract, which generates legal and social 

insecurity through the return of man to the state of nature and 

the war of all against all. 

KEYWORDS: Leviathan; Social contract; 

Illegitimacy; Civil Law. 

 

1. Introdução 

Na idade da razão, o Estado se 

contorce a fim legitimar-se pela força ou por 

                                                 
1
 Acadêmico de Direito da Universidade Estadual de 

Maringá. Maringá/PR, Brasil. E-mail: 

ra109227@uem.br. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2074349148166230.  
2
Acadêmica de Direito da Universidade Estadual de 

Maringá. Maringá/PR, Brasil. E-mail: 

ra106846@uem.br. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/7164919788212917.  

imposição de normas que devem ser 

seguidas. Neste trabalho, buscar-se-á 

apresentar uma aproximação da teoria de 

Thomas Hobbes (1983) ao Direito Civil, com 

a utilização de dispositivos normativos e pela 

doutrina de Silvio Sálvio Venosa (2013).  

Dessa forma, a partir de uma 

aproximação da teoria à práxis, visa-se 

demonstrar que o vácuo deixado pelo poder, 

a partir do momento em que passa o Leviatã 

a inadimplir o contrato social, não gerando 

segurança jurídica, física ou psicológica, o 

que o deslegitima, pois, a partir do momento 

em que há a ruptura contratual, o homem 

pode impor suas vontades assim como o 

Estado, pela força. 

2. Resultados e Discussão 

Há muitos séculos a filosofia tem 

buscado compreender o poder e a maneira ou 

razão pela qual ele tenha sido concentrado em 

um ente supostamente necessário para 

manutenção da harmonia social.  

Dentre muitos pensadores, destaca-se 

um contratualista, Thomas Hobbes, que nos 

apresenta o Estado como o Leviatã, um 

monstro necessário, fruto de um contrato 

social, que intitula sua obra mais conhecida, 

que aborda as temáticas relacionadas ao 

poder.  

Analisando a obra de Hobbes 

supramencionada, pode-se inferir a Função do 

Estado através da observação de como seria a 
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convivência sem a sua existência. Tal 

condição foi denominada ius naturale, dotada 

de uma ambivalência muito clara no que 

tange a força e a vontade de cada ser.  

Dessa forma, o binômio apresentado 

possui alguns aspectos relativamente 

positivos ao agente, já que, suas ações são 

reguladas por aquilo que lhe apetece, não 

havendo coerção moral ou legal.  

Assim, o poder seria definido como a 

capacidade de significar o mundo segundo a 

vontade do agente, que irá guiar suas ações ou 

omissões por meio daquilo que lhe der prazer, 

presente, por exemplo, no que supre suas 

necessidades básicas, como comer e se 

reproduzir. 

O entrave é encontrado quando nos 

atentamos ao seguinte fato: por mais forte que 

o sujeito seja, em algum momento da vida ele 

encontrar-se-á vulnerável, já que, todos 

nascem, adoecem e envelhecem, não 

considerando, ainda, a possibilidade da 

formação das alianças, que tornam muito mais 

difícil impor a vontade individual. 

Logo, rapidamente se conclui que os 

poucos momentos de gozo não compensam 

quando se nota a insegurança gerada nos 

momentos de vulnerabilidade do sujeito. 

Para tanto, tornou-se necessário 

trocar a liberdade total pela segurança de que 

ninguém irá lhe impor a vontade sem que não 

haja seu consentimento.  

Desse modo, concentra-se o poder nas 

mãos de alguns que irão gerar segurança aos 

sujeitos. Aqueles, decidem, em tese, pelo 

povo e regulam aquilo que ele pode ou não 

fazer, agindo por meio da força, se necessário, 

quando as normas criadas não são cumpridas.  

 Todavia, a partir do momento em que 

o Estado não é capaz de proporcionar 

segurança, não somente a jurídica, mas a de 

que a integridade física, psicológica ou 

propriedade dos sujeitos de direito não seja 

violada, incorre em inadimplemento 

contratual, já que, a cláusula maior para que o 

Contrato Social que criou o Leviatã diz 

respeito a tal assunto.  

 Nesse aspecto, nota-se que o Estado se 

torce e retorce-se buscando uma forma de se 

legitimar, criando cada vez mais estruturas de 

coação social, visando interesses particulares 

a alguns grupos sociais, o que abre um vácuo 

no poder, por mais que não seja reconhecido. 

 Justamente por esse vácuo que 

surgem os poderes paralelos, grupos que 

buscam impor suas vontades frente ao Estado 

e sociedade. Isso porque, quando aquele não 

cumpre com o que deveria cumprir, também 

permite com que os atingidos por suas 

atrocidades se sintam legitimados a voltar ao 

estado natural, não respeitando, por exemplo, 

a propriedade privada, a integridade de 

outrem, impondo-se pela força, assim como o 

Estado.  

Isso pode ser facilmente observado no 

instituto da alienação fiduciária; Silvio de 

Salvo Venosa a conceitua como o negócio 

jurídico em que o comprador, com o intuito 
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de garantir o cumprimento da obrigação, 

trespassa ao credor, a propriedade resolúvel e 

a posse indireta de coisa imóvel, mantendo a 

posse direta. Desta forma, alienação fiduciária 

tem por intento facilitar a aquisição de bens, 

além de proporcionar uma garantia efetiva ao 

financiador, visto que o próprio bem assegura 

seu pagamento.  

Este instituto foi integrado ao 

ordenamento pelo art. 66 da Lei nº 4.728 de 

1965, que organizou o mercado de capitais 

afim de proporcionar crescimento econômico. 

Como exposto por Venosa, somente com o 

Decreto-lei nº 911/69, que modificou o art. 66 

da supracitada lei, a alienação fiduciária 

recebeu formas matérias e processuais 

determinadas. Apesar de ainda estar em 

vigência, o Decreto-lei foi alterado pelas Lei 

nº 10.931 de 2004 e pela Lei nº 13.043 de 

2014. O Código Civil, em linhas gerais, 

apresenta a matéria pelo nome de propriedade 

fiduciária nos arts. 1361 e 1.368. Além disso, 

no ano de 1997 foi editada a Lei nº 9.514, que 

estendeu o alcance do instituto para bens 

imóveis.   

Fazendo uma análise dos dispositivos 

presentes na legislação que regulamenta a 

alienação fiduciária, como por exemplo o art. 

2º do Decreto-lei nº 911/69 que prevê:  

No caso de inadimplemento ou mora 

nas obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária, o proprietário 

fiduciário ou credor poderá vender a coisa a 

terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra 

medida judicial ou extrajudicial, salvo 

disposição expressa em contrário prevista no 

contrato, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo 

apurado, se houver, com a devida prestação de 

contas.  (BRASIL, 1969) 

 

Sendo assim, é possível comprovar o 

que foi aludido anteriormente, visto que o 

Estado age violentamente para proteger e 

legitimar direitos do credor. O contrato social, 

no final das contas, torna-se uma forma de 

subjugar uma parte de seus contraentes, 

enquanto uma pequena parcela da sociedade 

recebe as benesses da paz social e aparatos 

para realizar suas vontades e objetivos. Tal 

posicionamento do Estado se caracteriza 

como forma de resilição unilateral do 

contrato, ou seja, uma forma validada pelo 

próprio ente, de retorno ao estado de natureza.  

3. Conclusões 

À luz do exposto, de fato, por falta de 

coerência e verdade no discurso estatal, nota-se 

que o Estado incorre em quebras do contrato 

social a todo instante, principalmente quando 

não é capaz de proporcionar uma convivência 

segura, pacífica, livre e igualitária a todos.  

A deslegitimação do Estado gera histeria 

social e incapacidade do povo em seguir o que o 

Estado de Direito mais fetichiza, as normas, o 

ordenamento jurídico. Assim, a razão passa a 

não mais fazer sentido para explicar os 

fenômenos sociais e jurídicos, o que gera uma 

crise de inconstâncias e incertezas.  

4. Referências Bibliográficas 
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CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE SOBRE 

A PERSPECTIVA DA FUNÇÃO SOCIAL DO 

CONTRATO E ALTERAÇÕES DA LEI DE 

LIBERDADE ECONÔMICA NOS JULGADOS 
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RESUMO: Em suma, o presente trabalho visa 

analisar o contrato dos planos de saúde, salientando sua 

função social, em vista disso, será examinado casos 

procedentes do Supremo Tribunal de Justiça 

objetivando refletir sobre a efetivação do princípio da 

função social nesse tipo de contrato. Dessa forma, 

fazer-se-á também o exame da Lei de Liberdade 

Econômica, buscando entender sua influência pratica 

nos contratos de plano de saúde através dos julgados.  

PALAVRAS-CHAVE: Plano de saúde, função 

social, lei de liberdade econômica.  

ABSTRACT: In summary, the present work aims to 

analyze the health insurance contract, highlighting its 

social function, in view of this, it will be examined 

cases coming from the Supreme Court aiming to reflect 

on the implementation of the principle of social 

function in this type of contract. Thus, the Law on 

Economic Freedom will also be examined, seeking to 

understand its practical influence on health insurance 

contracts through the judged. 

KEYWORDS: Health insurance, social function, 

economic freedom law. 

 

1. Introdução 

De início será verificado o direito 

social, especificamente os contratos de planos 

de saúde, e como a função social é importante 
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para a sua operabilidade, provando-o pelos 

casos concretos do STJ, tem por objetivo 

também a análise da Lei n 13.874. Logo foi 

utilizado o método de pesquisa bibliográfico, 

com autores conhecidos na esfera jurídica, 

como Flávio Tartuce. O estudo é relevante 

para identificar os contratos de plano de 

saúde, e entender como o princípio da função 

social é importante nesta área e como sua 

mudança gera efeitos na esfera jurídica.   

2. REVISÃO DE LITERATURA 

A Constituição Federal de 1988 trouxe 

como principal paradigma a dignidade 

humana e uma série de outros princípios que 

servem para efetiva-la, como o plano de saúde 

que está intimamente ligado com o direito à 

vida pois uma necessariamente garante a 

outra. O direito a saúde é um dever do Estado 

que tem dê garanti-la para a população toda, é 

um serviço público, ou seja, o Estado tem o 

trabalho de realizar e regular, até quando 

prestado por particulares, isso está previsto no 

Art. 196 do texto constitucional. 

 Sobretudo os dispositivos que regulam 

esse direito se encontram do Art. 196 ao Art. 

200 da CF/88. Os planos de saúdes são 

decorrentes da deficiência do poder estatal em 

tutelar a saúde dos indivíduos, pretendendo 

suprir e completar essa carência do Estado. 

Eles se constituem em uma parte que garante 

amparo médico e/ou odontológico e outra 

parte que paga uma quantia determinada para 

esse garantidor.  
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Os contratos de plano de saúde 

necessitam cumprir os princípios 

constitucionais da dignidade humana, e da 

efetivação do princípio da função social do 

contrato, o Art. 421 do Código Civil 

estabelece a função social como o limite da 

liberdade contratual. Embora esse dispositivo 

recentemente tenha sofrido uma alteração em 

virtude da MP 881/19 editada pelo presidente 

Jair Bolsonaro e já convertida em lei, 

denominada Lei de Liberdade Econômica, 

que estabeleceu, no parágrafo único do Art. 

421, a mínima intervenção do Estado nas 

relações de caráter privado.  

Saliente-se ainda como esse princípio 

atua nos contratos de plano de saúde, através 

de casos julgados pelo Supremo Tribunal de 

Justiça, no julgado REsp n 1285483 verifica-

se que a seguradora de saúde negou 

procedimentos médico-hospitalares pelo fato 

de terem sido solicitadas por medico que não 

estava incluído no convênio da seguradora, a 

função social do contrato é utilizada quando o 

Juiz afirma "Assim, diante da concepção 

social do contrato, aquele que declara algo 

referente ao negócio que está prestes a 

concluir deve responder pela confiança que a 

outra parte nele depositou ao contratar." Por 

certo, negar procedimentos médicos por terem 

sido pedidos por médico estranho ao plano de 

saúde, abala a boa-fé objetiva e limita o uso 

do direito ao plano de saúde, como também 

marginaliza o médico escolhido pelo paciente, 

afetando também sua liberdade de escolha. 

Inquestionavelmente, o fato visto até aqui, 

caracteriza cláusula abusiva da assistência de 

saúde, havendo então uma mitigação do 

contrato e como o Juiz deixa claro desde o 

início, é preferível a satisfação do cliente do 

que a tendência econômica contratual. 

Outro Recurso Especial N. 1.704.625- 

SP do STJ, do dia 11 de abril de 2019, tendo 

como relator o Ministro Raul Araújo, o 

julgado expõe que a rescisão do contrato por 

conduta unilateral da operadora em face da 

pessoa jurídica com até trinta beneficiários 

tem que ter justificativa idônea para ser 

válida, pois esse grupo de usuários tem 

vulnerabilidade, assim conservando os 

princípios da boa-fé e conservação dos 

contratos. A Ementa ainda apresenta que é 

possível rescisão unilateral do plano de saúde 

coletivo, com previa notificação do usuário. E 

ainda a Corte considera abusiva a rescisão do 

contrato durante o tratamento médico, pois ele 

é garantidor da sobrevivência e incolumidade 

física, e no caso, uma das beneficiárias estava 

em tratamento oncológico. Então é observável 

uma clara defesa da função social do contrato, 

proteção da boa-fé e da dignidade humana, 

quando mencionado rescisão com aviso 

antecipado e justificado, também que o 

contrato tem que garantir o usuário proteção, 

não podendo ser rescindido durante o 

tratamento do paciente. 

Acrescentando mais um julgado após a 

publicação da Lei da liberdade econômica, 

Recurso Especial N. 1.818.495- SP do STJ, 
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do dia 11 de outubro de 2019, do Ministro 

Marco Aurélio Bellizze aborda que é possível 

rescindir os contratos após 12 meses de 

vigência do contrato e com aviso prévio de 60 

dias, mas defende a manutenção do plano de 

saúde para os beneficiários que já estiverem 

em tratamento ou internados, observando os 

princípios da boa-fé, dignidade da pessoa 

humana e segurança jurídica, mesmo que o 

art. 13 da lei N. 9.656/1998 incida somente 

nos contratos individuais ou familiares.   

Além disso afirma, deixando claro, que a 

liberdade de contratar deve ser exercida nos 

limites da função social dos contratos e que 

bens tutelados pela lei de regência, 

relacionados com saúde e a vida, se 

sobrepõem aos termos contratados. Isso tudo 

demonstra que apesar da MP e da Lei N. 

13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) a 

função social dos contratos e a boa-fé objetiva 

são determinantes e muito defendidas nos 

julgados dos tribunais, sendo superiores a 

qualquer termo contratual. 

Flavio Tartuce afirma que a MP/881, 

origem da Lei 13.874/2019, trouxe 

dificuldade para a aplicação da função social 

do contrato, que é um princípio do 

ordenamento jurídico brasileiro, seja pela 

doutrina ou pela jurisprudência, defendendo a 

intervenção mínima do Estado relembrando 

os paradigmas do Código Civil Brasileiro de 

1916. (Flávio Tartuce, 2019) Quanto ao Art. 

421 Flávio Tartuce concorda com o autor 

Anderson Schreiber, o artigo ressalta a 

revisão contratual como excepcional, porém 

o atual Código Civil adotou a teoria da 

imprevisão, que para Tartuce já não tem uma 

aplicação prática simples. Também 

Schreiber defende que a MP, que embasou a 

Lei de Liberdade Econômica, discorre uma 

intervenção mínima do Estado e revisão 

contratual excepcional, sendo um equívoco, 

pois ambos são imprescindíveis nas relações 

contratuais para garantir a incidência das 

normas jurídicas constitucionais. Além 

disso, ressaltar uma revisão excepcional não 

altera os casos em que ela se aplica, então a 

alteração não produzirá efeitos no modo de 

aplicação na prática (SCHREIBER,2019). 

Flavio Tartuce afirma que a Lei da 

liberdade econômica tentou valorizar a 

autonomia privada e resolver antigos 

problemas técnicos do Código Civil, porém 

a autonomia privada e a intervenção mínima 

não passaram a ser princípios contratuais 

absolutos, pois eles são inferiores com 

relação a função social do contrato e boa-fé 

objetiva. (TARTUCE, 2019) 

3. Resultados e discussão  

O principal problema jurídico que foi 

analisado no trabalho foi como a Lei N. 

13.874/2019 (Lei da liberdade econômica), 

que defende a liberdade contratual e princípio 

da interferência mínima estatal, seria colocada 

em prática nos julgados, por conta da sua 

contradição com os princípios que regem o 

Código Civil, como o princípio da boa-fé e da 

função social do contrato. Foram analisados 
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alguns julgados, dois antes da MP ser 

publicada e um depois, foi observado que os 

princípios constitucionais presentes no 

Código Civil até o momento são superiores a 

autonomia privada, a intervenção mínima e a 

qualquer termo contratual. Os julgados 

deixam claro que a limitação da liberdade 

contratual é a função social do contrato e 

também há a proteção da boa-fé.  

4. Conclusão  

Logo, é concluído por meio da pesquisa 

que apesar da Medida provisória e até a nova 

Lei de liberdade econômica afetarem o 

Direito civil, seus preceitos de liberdade 

contratual e intervenção mínima irão ser 

submetidos aos princípios constitucionais de 

boa-fé e proteção a coletividade, assim 

submetidos também aos princípios do Código 

Civil, como o princípio da função social do 

contrato. Foi possível comprovar tais 

conclusões por meio dos casos julgados 

analisados do Supremo Tribunal de Justiça, 

que através da comparação dos casos mais 

antigos e recentes é perceptível a manutenção 

da defesa do princípio de função social do 

contrato e da boa-fé.  
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RESUMO: O presente trabalho busca elucidar os dilemas e 

controvérsias que cercam a justiça no tocante à 

responsabilidade civil de entes desportivos quanto à eventuais 

danos causados ao torcedor, consumidor principal dos serviços 

por estes ofertados. É possível compreender, através da 

legislação vigente no Brasil - essencialmente, Estatuto do 

Torcedor (Lei 10.671/03) e Lei Pelé (Lei 9.615/98) - a 

responsabilização de órgãos, entidades e personalidades 

quando um torcedor é material ou moralmente lesado. Por fim, 

analisa-se ainda casos concretos nos quais a aplicação dos 

dispositivos legais tornou-se imperiosa, possibilitando a 

observância, na prática, do posicionamento adotado pelo 

Direito Brasileiro nesta questão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade civil. Estatuto 

do Torcedor. Lei Pelé. Dano Material ou Moral. Direito 

Desportivo. 
 

ABSTRACT: The present summary aims to elucidate the 

dilemmas and controversies surrounding justice in regard to 

the civil responsability of sports entities concerning eventual 

damages caused to the fans, the main costumers of the 

services offered by them. It's possible to understand, through 

the current Brazillian legislation - essentially, the Fan Statute 

(Law 10.671/03) and Pelé Law (Law 9.615 / 98) - the 

responsability of organizations, entities and personalities when 

a fan is materially or morally injured. Finally, we could 

analyze concrete cases in which the application of legal 

provisions has become imperative, enabling the observance of 

the position adopted by Brazilian law in this matter. 

 

KEYWORDS: Civil Responsibility. Fan Statute. Pelé 

Law. Material or moral damages. Sports Law.  

1. Introdução 
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O esporte é, desde os tempos mais 

remotos, um fator de grande influência na 

sociedade, sendo o futebol, o esporte mais 

popular e mais praticado em todo o mundo, 

um perfeito exemplo dessa influência. Não há 

como separar a história de tal modalidade, 

principalmente após sua popularização, de 

fatores políticos e sociais. Sob uma análise 

com foco específico no Brasil, é possível 

constatar o gigantesco impacto do esporte 

bretão, desde o dia a dia da população 

brasileira até o envolvimento de políticos de 

alto escalão. Algo tão intrínseco ao social, 

apesar de, por muito tempo, ter sido deixado 

de lado pelo universo jurídico brasileiro, não 

poderia fugir desta influência.  

Pode-se destacar, então, como ponto de 

grande avanço na integração do futebol e do 

esporte em geral à sociedade, e como uma das 

bases da análise sobre a responsabilidade civil 

no futebol, a promulgação da Lei Pelé (Lei nº 

9.615, de 24 de março de 1998), que 

estabelece diversas normas referentes à 

condução do esporte no Brasil. Adiciona-se a 

tal legislação o Estatuto do Torcedor (Lei nº 

10.671, de 15 de maio de 2003), promulgado 

no ano de 2003, a qual versa especificamente 

sobre a proteção e os direitos do torcedor, 

persona que constantemente se encontrava 

desamparada pelo Direito. 

Durante a pesquisa foram encontrados 

diversos materiais, desde artigos, notícias de 
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fatos ocorridos e decisões sobre os mesmos. 

Diante da análise e do confronto entre tais 

materiais, depreende-se que se trata de uma 

área nublada dentro do meio jurídico. Há 

decisões judiciais divergentes, que vão desde 

indeferimento de pedidos de 

responsabilização e indenização que 

desconsideram a legislação até condenações 

ao pagamento de altos valores em indenização 

e até mesmo condenação ao pagamento de 

pensão vitalícia. Já dentre os artigos e 

legislação, depreende-se que é clara a visão de 

que clubes, federações e até mesmo dirigentes 

de tais entidades devem ser responsabilidades 

diante de lesões ao direito de espectadores 

pagantes de eventos esportivos. 

 

2. Resultados e Discussão 

Um dos principais pontos de partida 

para a análise deste trabalho é o art. 42 da Lei 

Pelé, que em seu parágrafo 3º dispõe que o 

torcedor pagante de eventos desportivos 

equipara-se ao consumidor, nos termos do 

Código de Defesa do Consumidor, definido 

pelo mesmo como toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final. Em uma 

análise mais profunda do Estatuto do 

Torcedor, é possível verificar que, aos artigos 

13 e 14 fica explícita a responsabilidade que 

recai sobre a entidade de prática desportiva 

detentora do mando de jogo, assim como seus 

dirigentes e, solidariamente, as entidades 

responsáveis pela organização da competição 

de garantir de zelar e garantir a segurança do 

torcedor. Tais garantias, porém, versam 

unicamente sobre a segurança em seu sentido 

físico e psicológico, o que nos leva a uma 

lacuna nas legislações referentes ao esporte: 

nenhuma delas prevê, explicitamente, a 

responsabilidade em casos de lesão a outros 

direitos, como os consumeristas e materiais. 

A lacuna mencionada é bem observada nos 

casos analisados na sequência, pois veja. No 

mês de novembro de 2007, no Estádio da 

Fonte Nova, localizado em Salvador, no 

estado da Bahia, houve o desabamento de 

uma das partes da arquibancada, que 

culminou na morte de 7 torcedores. Foi 

oferecida a denúncia pelo Ministério Público 

da Bahia em face do diretor-geral e do diretor 

de operações, ambos da Superintendência de 

Desportos do referente Estado. Entretanto, 

trata-se de uma área tão cinzenta no direito, 

que ambos foram absolvidos - mesmo com o 

amparo da legislação no tocante à possível 

responsabilização de diversas pessoas e entes, 

tendo inclusive o, à época, Governador do 

Estado descartado indenização às famílias das 

vítimas, a qual foi, posteriormente, concedida 

por decreto.  

Em contrapartida, como caso destoante, 

apresenta-se a condenação sofrida pelo São 

Paulo Futebol Clube e pela Federação 

Paulista de Futebol mais de 20 anos depois do 

ocorrido. No ano de 1993, após uma confusão 
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causada pela demora no procedimento de 

entrada, em um contexto de superlotação do 

estádio do Morumbi, em jogo com mando de 

campo do SPFC, um torcedor caiu de uma 

altura de cerca de 4 metros, sofrendo fraturas 

de clavícula que reduziram sua capacidade 

laborativa. Salienta-se, todavia, que em ação 

indenizatória em primeira instância, tendo 

como reclamados o clube e a Federação 

Paulista de Futebol, o pedido do torcedor foi 

indeferido, tendo o juízo considerado o 

episódio como uma mera fatalidade. Apesar 

disso, após apelação, a decisão foi reformada 

pelo TJ-SP, tendo sido o clube e a federação 

condenados ao pagamento de pensão mensal 

vitalícia, em conjunto com restituição das 

despesas médico-hospitalares e indenização 

no valor de 120 salários mínimos por danos 

morais.  

Percebe-se que, mesmo com a não 

vigência do Estatuto do Torcedor à época do 

acidente, a responsabilidade civil foi atribuída 

à ambas pessoas jurídicas com base na 

equiparação do torcedor ao consumidor de 

serviços, amparada pela Lei Pelé. Diante dos 

exemplos aqui analisados, somados ao estudo 

de diversos outros casos e da legislação por si 

só, depreende-se que, quando aplicada 

corretamente, a lei responsabiliza 

objetivamente os entes e pessoas citadas em 

seus artigos, estando o torcedor amparado 

pelo Direito. Contudo, diante de 

acontecimentos tais quais o desabamento 

ocorrido no Estádio da Fonte Nova, urge-se a 

necessidade de um amparo real e explícito na 

letra da Lei, que abarque o âmbito específico 

do esporte. Somente assim seria possível 

evitar que, em situações como esta, o torcedor 

não abarcado pela equiparação se encontrasse 

judicialmente desamparado, tendo seus casos 

tratados como meros incidentes e fatalidades. 

É, de certa forma, imperioso e necessário que 

seja legislado nesse sentido para que além da 

segurança de que trata o Estatuto do Torcedor, 

estes consumidores possam se ocupar da 

paixão nacional sem temor e receio. 

3. Conclusões 

A partir do presente trabalho nos foi possível 

observar a gritante necessidade de legislar sobre 

o direito do torcedor de não ter sua moral, bem 

como seus bens materiais, lesados ao sair de casa 

para consumir qualquer esporte, neste resumo 

exemplificado através do futebol. Para isso, é 

preciso que haja amparo legal e estabilidade 

jurídica nos casos que versam sobre danos 

causados a estes torcedores, criando uma 

atmosfera segura e de fato convidativa aos 

torcedores, aqui equiparados a consumidores 

através do instituto da Lei Pelé.  
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RESUMO: Para apresentação dos resultados obtidos 

com a revisão bibliográfica e documental, dividiu-se o 

corpo do presente trabalho acadêmico em três partes 

centrais, a “Introdução” (Com Revisão de literatura 

incorporada), os “Resultados e discussão” e as 

“Conclusões”. Na Introdução são apresentados os 

conceitos centrais que caracterizam a temática, o 

objetivo da pesquisa, seu aporte teórico e os principais 

autores analisados. Os Resultados e discussão, por sua 

vez, trazem a problematização do tema, as 

compreensões obtidas com o estudo das obras e os 

aspectos que se relacionam as ideias apresentadas. Por 

fim, as Conclusões retomam a discussão central acerca 

dos tópicos selecionados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Lei nº 13.874/19; Função 

Social dos Contratos; Revisão Judicial dos Contratos. 

 

 

ABSTRACT: In order to present the results 

obtained with the bibliographic and documental 

research, the text was divided in three central parts, the 

“Introduction” (With Bibliographic review included), 

The “Results and discussions” and the “Conclusions”. 

On the Introduction the central concepts of the chosen 

theme are presented, and also the research objectives, 

its theoretical approach and the main authors analised. 

The Results and discussion, by its turn, bring the theme 

problematization, the comprehension gained with the 

study of the books and the aspects that relate with the 

                                                 
1 Piettrus Siqueira Valle, graduando de Direito – UEM, 

Machadinho D’Oeste, Rondônia, Brasil, 

piettruss.valle@gmail.com 
2 Mateus Felipe Borin de Oliveira, graduando de 

Direito – UEM, Paranavaí, Paraná, Brasil, 

borin1870@gmail.com 

presented ideas. To conclude, the Conclusions are a 

review of the main discussion about the selected topics. 
 

 

KEYWORDS: Law number 13.874/19; Social 

Function of Contracts; Judicial Review of Contracts. 

 

1. Introdução 

O presente resumo expandido tem por 

fito analisar de modo suscinto as inovações 

trazidas pela Lei nº 13.874/19 (Lei de 

liberdade econômica) no âmbito das revisões 

contratuais fundamentadas pelo princípio da 

função social do contrato. A meta é trazer luz 

às mudanças teóricas resultantes da 

supracitada lei – Através da nova redação 

dada ao artigo 421 do Código Civil – e, 

também, como se apresentarão tais alterações 

na prática judiciária. Mostra-se de grande 

valia a análise a que se propõe fazer o atual 

trabalho acadêmico, uma vez que as relações 

contratuais privadas são parte integrante da 

vida cotidiana dos cidadãos brasileiros, em 

especial para a realização de atividades com 

fins econômicos. Para tanto, o aludido 

trabalho terá como aporte teórico os estudos 

de autores sobre o assunto, tais como Flávio 

Tartuce – Que teve influência direta nas 

modificações do Código Civil anteriormente 

citadas – Miguel Reale, e Carlos Roberto 

Gonçalves. 

A temática é tratada por Miguel Reale 

em seu Artigo intitulado “Função Social do 

Contrato”, onde ele explana de forma breve o 

conceito da função social dos contratos e a 

importância desse princípio para as relações 

contratuais. Carlos Roberto Gonçalves, 

também abordado neste trabalho acadêmico, 

apresenta o assunto em duas obras aqui 

referenciadas, “Direito Civil I: 

Esquematizado” e “Direito Civil Brasileiro, 

volume 3: Contratos e Atos Unilaterais”, onde 

também define o que é função social do 

contrato bem como seu uso enquanto 

fundamento da revisão ou mesmo resolução 

de um contrato. Por fim, referencia-se 

também Flávio Tartuce, que trata dos tópicos 

centrais desta pesquisa em seu livro “Manual 
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de Direito Civil: Volume Único” e Artigo “A 

Lei da Liberdade Econômica e os seus 

principais impactos para o Direito Civil, 

segunda parte: Mudanças no âmbito do 

Direito Contratual”. 

2. Resultados e Discussão 

Inicialmente, faz-se necessário definir o 

sentido geral dado ao princípio da função 

social dos contratos, assim como o alcance 

que se pretende ter com sua previsão legal. 

Miguel Reale, em seu texto intitulado 

“Função Social do Contrato”, o define como 

um limite atribuído a autonomia de contratar, 

para que os interesses privados não conflitem 

com os interesses coletivos, nas palavras do 

aludido jurista: “[...] é natural que se atribua 

ao contrato uma função social, a fim de que 

ele seja concluído em benefício dos 

contratantes sem conflito com o interesse 

público” (REALE, 2003, p. 02). 

No mesmo sentido caminha o civilista 

Carlos Roberto Gonçalves, que, fazendo eco a 

visão de Reale, em sua obra “Direito Civil I: 

Esquematizado”, defende a existência um 

prisma de ordem pública na função social dos 

contratos, ou seja, há um interesse da 

coletividade direta ou indiretamente presente 

nas relações jurídicas contratuais, em suas 

palavras: “É possível afirmar que o 

atendimento à função social pode ser 

enfocado sob dois aspectos: um individual 

[...] e, outro, público, que é o interesse da 

coletividade sobre o contrato (GONÇALVES, 

2016, p.730). 

A revisão judicial dos contratos, por sua 

vez, é uma realidade presente no atual 

Ordenamento Jurídico brasileiro, desde a 

promulgação do novo Código Civil, no ano de 

2002, encontra-se o lastro legal para a 

intervenção judicial nas relações privadas 

contratuais. Os artigos 317, 421 – Que teve 

sua redação alterada pela Lei nº 13.874/19 – e 

478, são exemplos cabais dessa positivação da 

possibilidade de intervenção estatal no âmbito 

eminentemente privado. 

O artigo 317, acima citado, consagra a 

teoria da imprevisibilidade, de matriz 

francesa, como defende civilista Flávio 

Tartuce, em sua obra “Manual de Direito 

Civil: Volume Único”, em suas palavras: “[...] 

o atual Código Civil consagrou a teoria da 

imprevisão, de origem francesa”. Contudo, o 

artigo 478, de modo claro, introduz no 

Ordenamento, também, a teoria da 

onerosidade excessiva, de fonte italiana, nas 

palavras do aludido autor: “[...] o Código 

Civil de 2002 adotou a teoria da onerosidade 

excessiva, com inspiração no Código Civil 

italiano, eis que nosso art. 478 equivale ao art. 

1.467 do Codice” (TARTUCE, 2018, p.606).    

O artigo 421, por seu turno, positiva no 

Ordenamento Jurídico privado o princípio da 

função social dos contratos, que, de acordo 

com o civilista Carlos Roberto Gonçalves, em 

sua obra “Direito Civil Brasileiro, volume 3: 

Contratos e Atos Unilaterais”, poderá dar 

fundamentação a revisão ou mesmo resolução 

do contrato, uma vez que se relaciona às 

cláusulas gerais do título, que, enquanto tal, 

sempre poderão ser revistas em razão de fato 

superveniente que desvirtue sua finalidade 

social (GONÇALVES, 2017, p.44). 

Contudo, recentemente, o supracitado 

artigo passou por uma modificação de sua 

redação, dada pela Lei nº 13.874/19, cujo 

objetivo foi mitigar sua incidência como 

fundamento das revisões contratuais. Nesse 

sentido, escreve Flávio Tartuce, em seu texto 

intitulado “A Lei da Liberdade Econômica e 

os seus principais impactos para o Direito 

Civil, segunda parte: Mudanças no âmbito do 

Direito Contratual”, tese de defesa do 

posicionamento de que, apesar de algumas 

mudanças redacionais serem bem-vindas, a 

ideia central que a supramencionada lei quis 

consolidar, qual seja, a de tornar excepcional 

a revisão contratual pautada pelo princípio da 

função social dos contratos, não terá efeito 

prático. 

A alteração redacional mencionada por 

Flávio Tartuce, trata-se da substituição do 

termo “liberdade de contratar” e retirada do 

termo “em razão”, presentes no corpo textual 

do artigo 421 original, e, mantidos na Medida 

Provisória 881/19, ficando o primeiro como 

“liberdade contratual” e o segundo sem 

reposição.  Nas palavras do aludido autor, em 

defesa de ambas as mudanças, no 
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supramencionado Artigo de sua autoria: “[...] 

a norma mencionava liberdade de contratar, 

relacionada com a celebração do contrato em 

si e que, em regra, é ilimitada [...]. Ademais, a 

função social do contrato nunca foi e não é 

razão do contrato, constituída pela autonomia 

privada [...]” (TARTUCE, 2019, p. 10). 

Por fim, mostra-se impreterível dizer 

que, embora a adição de um parágrafo único 

ao artigo se coloque como uma alteração 

substancial, seus efeitos práticos, na visão de 

Tartuce, serão ínfimos, pois, traz consigo uma 

informação que o mencionado jurista diz ser 

“uma obviedade”. Em seu texto “A Lei da 

Liberdade Econômica e os seus principais 

impactos para o Direito Civil, segunda parte: 

Mudanças no âmbito do Direito Contratual” 

ele delibera: “Sobre o parágrafo único do art. 

421, continua ele trazendo uma obviedade, 

desde o texto original da Medida Provisória, 

ao enunciar que a revisão contratual regida 

pelo Código Civil é excepcional” 

(TARTUCE, 2019, p.12). 

Em consonância, Flávio Tartuce conclui 

sua análise alegando que o Código Civil 

elegeu duas teorias para revisão contratual, 

que são de difícil aplicação prática, a teoria da 

imprevisão e a teoria da onerosidade 

excessiva – Artigos 317 e 478, 

respectivamente – com a imprevisibilidade 

sendo um elemento inafastável em ambas, 

além disso, afirma que a revisão é dificultada 

ainda pelas exigências do Código de Processo 

Civil – Artigo 330, §2° e §3º. Nas profícuas 

palavras do citado civilista, em seu Artigo 

mencionado no parágrafo anterior: “[...] o 

Código Civil de 2002 adotou uma teoria de 

difícil  aplicação prática – a teoria da 

imprevisão para uns, teoria da onerosidade 

excessiva, para outros –, com elementos 

insuperáveis para que a revisão seja efetivada, 

notadamente o elemento da imprevisibilidade 

(arts. 317 e 478) [...] essa revisão também é 

dificultada por requisitos adicionais que 

constam do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 

[...]” (TARTUCE, 2019, p.12). 

 

3. Conclusões 

Pode-se concluir, a partir das 

exposições feitas, que a Lei nº 13.874/19 (Lei 

de liberdade econômica) ao inovar a redação 

do artigo 421 do Código Civil vigente, traz 

mudanças positivas e negativas, no quesito 

redacional, a alteração do caput é defendida 

por Flávio Tartuce como sendo benéfica para 

tornar o sentido do artigo mais preciso, já no 

parágrafo único adicionado, o citado autor 

delibera sobre seus efeitos práticos como 

sendo nulos, vez que a revisão contratual já é 

exceção no Ordenamento Jurídico. Portanto, 

observa-se nitidamente, com suporte na visão 

de estudiosos do tema, que as alterações 

introduzidas pela supramencionada lei, no 

quesito prático, produzirão efeitos ínfimos, 

vez que as inovações que ela objetiva 

introduzir já representam a realidade da 

prática judiciária brasileira. 
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RESUMO: O presente resumo expandido pretende 

analisar a possibilidade de condenação direta e 

solidária da seguradora litisdenunciada em ação de 

reparação de danos movida em face do segurado. 

Busca-se, em um primeiro momento, expor a 

divergência doutrinária a respeito do tema, e, 

depois, realizar uma análise crítica da posição 

tomada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, 

serão expostas as conclusões sobre a 

responsabilidade civil do segurador na hipótese 

tratada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Seguro; Responsabilidade 

Civil; Solidariedade; Denunciação da Lide; 

Litisconsórcio. 

 

ABSTRACT: The present expanded summary 

intends to analyze the possibility of direct and joint 

condemnation of the insurer dismissed in a claim 

for damages brought against the insured. Firstly, we 

seek to expose the doctrinal divergence on the 

subject, and then to carry out a critical analysis of 

the position taken by the Superior Court of Justice. 

Finally, the conclusions about the insurer's civil 

liability in the hypothesis like this will be exposed. 

 

KEYWORDS: Insurance; Civil responsability; 

Solidarity; Denunciation of “Lide”; Consortium. 
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1. Introdução 

O seguro de responsabilidade civil foi 

introduzido no Código Civil brasileiro de 2002 

na seção “Do seguro de dano”, com o objetivo de 

fazer com que segurador garanta ao segurado as 

indenizações que eventualmente este seja 

obrigado a pagar por danos causados a terceiros, 

independente de ter ou não agido com culpa. 

Dessa forma, o § 3º do art. 787 do Código 

Civil dispõe que o segurado, quando demandado 

por terceiro prejudicado, dará ciência da lide ao 

segurador. O atendimento a essa determinação 

deve ser feito pela denunciação da lide, prevista 

no art. 125, II, do Código de Processo Civil, 

endereçada “àquele que estiver obrigado, pela lei 

ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, 

o prejuízo de quem for vencido no processo”. 

Além disso, o art. 128, inciso I, do mesmo 

diploma legal, estatui que, feita a denunciação 

pelo réu, e “se o denunciado contestar o pedido 

formulado pelo autor, o processo prosseguirá 

tendo, na ação principal, em litisconsórcio, 

denunciante e denunciado”. 

O tema, apesar de parecer simples, haja 

vista a literalidade do inciso I, do art. 128, do 

CPC, apontar a condição de litisconsorte para o 

denunciado que aceita a denunciação e contesta 

o pedido principal, a melhor doutrina 

processualista se divide quanto à posição jurídica 
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do denunciado e, por consequência, quanto à 

possibilidade de condenação direta para a 

satisfação do direito reclamado pela vítima do 

sinistro, a variar conforme a posição que assume. 

2. Revisão de literatura  

Em relação à posição jurídica do 

denunciado que contesta o pedido principal, a 

doutrina processualista se divide em vários 

posicionamentos, influindo na possibilidade 

de condenação direta e solidária do segurador. 

A título de exemplo, Cássio Scarpinella 

Bueno acolhe entendimento segundo o qual o 

litisdenunciado assume a posição de assistente 

simples do denunciante, uma vez que somente 

em relação ao ré da demanda principal é que 

se verifica a relação jurídica de direito 

material, e não com o adversário deste. Desse 

modo, não há falar em condenação solidária e 

direta do denunciado para satisfazer a 

obrigação reconhecida do denunciante, no 

caso, do segurado. 

Conforme se estatui do magistério de 

Scarpinella: 

“Destarte, o que deve ser posto em evidência 

para solucionar o impasse diz respeito mais ao 

direito material do que ao plano processual. 

Deste prisma de análise, é mais confortável 

sustentar que denunciante e denunciado não 

têm qualquer vínculo jurídico de direito 

material em face do adversário do denunciante 

e, ademais, nada pede para si e nada contra ele 

é pedido nesta ação, a „ação principal‟. Por 

implicação sistemática, o denunciado só pode 

ser assistente simples do denunciante. Se não 

existe vínculo de direito material, disto resulta 

a inviabilidade do binômio 

„condenação/execução direta‟.” 
2
  

      Em sentido diverso, há doutrina de peso 

que aponta solução mais prática e permissiva, 

de modo a franquear a possibilidade de 

condenar direta e solidariamente o 

denunciado, sobretudo no caso de seguradora, 

sem necessidade da vítima do sinistro ficar a 

mercê da solvabilidade do réu-denunciante. 

São as posições de Humberto Theodoro 

Júnior e Athos Gusmão Carneiro. 

      Segundo Athos Gusmão: 

“Nos casos de ação regressiva por 

responsabilidade civil (inclusive nas demandas 

contra o Estado), igualmente consideramos 

possível ao autor executar a sentença 

condenatória não só contra o réu denunciante 

como contra o denunciado, seu litisconsorte 

por força da lei processual, isso naturalmente 

dentro dos limites da condenação na demanda 

regressiva.”
3
  

      Humberto Theodoro Júnior - a par de 

franquear a via da execução direta da sentença 

contra a denunciada, em havendo 

denunciação
4
 -, assume posição mais arrojada, 

no particular relativo ao contrato de seguro, 

asseverando uma corresponsabilidade entre o 

segurado e a seguradora no que concerne aos 

danos causados por aquele a terceiros. Em 

razão dessa obrigação conjunta e primária, 

afirma que não há mais, sobretudo depois da 

                                                 
2 BUENO, Cássio Scarpinella. Partes e terceiros no 
processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
26. 
3 CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 
19 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 153. 
4 Curso de direito processual civil. 46 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007, vol. I, pp. 149-150. 
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vigência do Código Civil de 2002, um direito 

de regresso tradicionalmente reconhecido do 

segurado para com a seguradora, não 

cabendo, nessa hipótese, a denunciação da 

lide, mas o chamamento ao processo, como se 

conta abaixo: 

d) Outra grande inovação de direito material 

se deu em relação ao contrato de seguro de 

responsabilidade civil, que o CC não trata 

como fonte de obrigação de reembolso de 

indenização paga pelo segurado à vítima do 

dano, e sim como garantia de tal pagamento, a 

ser efetuado diretamente pela seguradora (CC, 

art. 787). 

e) Dessa remodelação do seguro decorre, em 

primeiro lugar, a ação direta do ofendido 

contra a seguradora, para haver a indenização 

a que esta se obrigou; e, em consequência 

desse vínculo estabelecido imediatamente 

entre a vítima do dano e a seguradora, não há 

mais lugar para falar-se em direito regressivo, 

nos moldes tradicionais, quando o segurado 

vem a ser demandado pela citada indenização. 

O que o CC implantou foi, na realidade, uma 

coobrigação do segurado e da seguradora 

perante a vítima do dano. 

f) Não havendo direito de regresso, o caso do 

seguro de responsabilidade civil, quando a 

vítima do dano aciona o segurado, não mais se 

acomoda no regime da denunciação da lide, já 

que esta figura interventiva se acha estruturada 

especificamente para veicular ação regressiva 

(CPC, art. 70, III). 

g) Transformando o contrato de seguro de 

responsabilidade civil em instrumento de 

garantia, dele decorre uma coobrigação em 

prol da vítima do dano, de modo que esta pode 

demandar a indenização tanto do causador do 

prejuízo como de sua seguradora. Se assim é, 

a figura de intervenção de terceiro de que o 

segurado terá de se valer, quando acionado 

pelo ofendido, será o chamamento ao 

processo. É esse o remédio interventivo, e não 

a denunciação da lide, o próprio para inserir 

outros coobrigados no processo pendente 

instaurado apenas contra um deles.
5
  

                                                 
5 THEODORO JUNIOR, Humberto. Novidades no 
campo da intervenção de terceiros no processo civil: a 

3. Resultados e Discussão 

É bem de ver que as posições doutrinárias 

dissonantes traduzem duas tendências claras: 

a primeira, mais formalista, confere maior 

relevo à estrita técnica processual e está 

alicerçada na análise científica acerca da 

natureza jurídica da denunciação da lide; a 

segunda, mais permissiva, busca maior 

praticidade às vias de satisfação da obrigação 

reconhecida na sentença, atendendo aos 

princípios da efetividade da tutela judicial, 

economia processual e duração razoável do 

processo. 

Com amparo na função pública do 

processo, o Superior Tribunal de Justiça vem 

rejeitando tecnicismos processuais, no mais 

das vezes servis exclusivamente a interesses 

privados postos em juízo, em obséquio a 

propósito maior, que é a pacificação social, a 

efetividade da tutela judicial prestada, a 

duração razoável do processo e, em hipóteses 

como de reparação ao terceiro vítima do 

sinistro, a indenizabilidade plena do dano 

sofrido. 

Nesse contexto, a Corte em questão, 

apoiada em diversos precedentes
6
, editou no 

                                                                            
denunciação da lide per saltum (ação direta) e o 
chamamento ao processo da seguradora na ação de 
responsabilidade civil. in. Revista Magister de Direito 
Civil e Processual Civil, vol. 1 (jul./ago. 2004). Porto 
Alegre: Magister, 2004, p. 37. O autor se refere ao art. 
70, III, do CPC/73, o qual corresponde ao art. 125, II, 
do CPC/15. 
6 Nesse sentido: REsp 886.084/MS, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
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ano de 2015 a Súmula de número 537, a qual 

dispõe que “em ação de reparação de danos 

movida em face do segurado, a Seguradora 

denunciada pode ser condenada direta e 

solidariamente junto com este a pagar a 

indenização devida à vítima, nos limites 

contratados na apólice”. 

4. Conclusões 

      A solução tomada pelo STJ satisfaz, a um só 

tempo, os anseios de um processo justo e célere e 

o direito da parte contrária (segurador) ao devido 

processo legal, uma vez que, a par de conceder 

praticidade ao comando judicial, possibilita o 

exercício do contraditório e da ampla defesa, 

com todos os meios e recursos a ela inerentes. 

        Ainda, exato resultado desejado pelo direito 

material não é outro senão o de que a vítima de 

dano causado por acidente de veículo automotor 

seja indenizada, efetiva e prontamente, e que a 

seguradora suporte, ao fim e ao cabo, esses 

prejuízos experimentados pelo terceiro, no limite 

dos valores contratados pelo segurado, depois de 

reconhecida sua condição de causador do dano. 

      Caso contrário, é possível imaginar que o 

segurado obtivesse lucro com o ilícito praticado, 

na medida em que poderia receber o valor do 

seguro de responsabilidade civil, sem que 

automaticamente esse valor fosse repassado à 

vítima.   

                                                                            
16/03/2010, DJe 06/04/2010; REsp 686.762/RS, Rel. 
Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
29/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 368; e, REsp 
699.680/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 
QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 
27/11/2006, p. 288. 
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RESUMO: Esse resumo expandido tem por escopo 

analisar o procedimento de produção antecipada de 

provas como instrumento de gerenciamento de 

conflitos, sob a perspectiva do sistema multiportas 

de solução de controvérsias, com vistas à efetivação 

do direito fundamental de acesso à justiça. Para 

isso, foi estabelecida uma releitura da antiga 

medida cautelar de produção antecipada de provas, 

prevista nos art. 846 a 851 do revogado CPC/1973, 

em contraposição a sistemática processual civil 

vigente, bem assim foi explorada a tese do direito 

autônomo à prova, em vista da superação da 

necessidade do requisito da urgência para a 

produção antecipada da prova. 

 
PALAVRAS-CHAVE: autocomposição, produção 

antecipada de provas, prova. 

 

ABSTRACT: The purpose of this expanded 

summary is to analyze the procedure for the early 

production of evidence as a screening process, from 

the perspective of the multiport dispute settlement 

system, with a view to realizing the fundamental 

right of access to justice. For this, a rereading of the 

old precautionary measure for the early production 

of evidence, provided for in art. 846 to 851 of the 

repealed CPC / 1973, in contrast to the current civil 
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procedural system in force, as well as explored the 

thesis of the autonomous right to proof, in view of 

overcoming the need for the requirement of urgency 

for the early production of evidence. 

 

KEYWORDS: self composition, advance 

production of proof, evidence. 

 

1. Introdução 

Na sistemática processual civil 

vigente, no ordenamento jurídico 

brasileiro, constata-se clara opção 

legislativa pelo fomento aos métodos 

autocompositivos de solução de 

conflitos, haja vista que tais métodos se 

coadunam com uma prestação 

jurisdicional mais próxima daquela 

alvitrada pela Constituição Federal, isto 

é, com razoável duração (art. 5º, 

LXXVIII, CRFB/88), a um custo 

proporcional e que propicie uma maior 

satisfação das partes, uma vez que a 

solução é por elas criada, ao invés de 

ser imposta pelo magistrado. 

Nesse sentido, o art. 381, do 

NCPC, ampliou as hipóteses de 

produção antecipada de provas em 

relação à sistemática processual civil 

anterior, acrescendo, para além da 

possibilidade de produção antecipada de 

provas quando presente a urgência, as 

hipóteses seguintes (i) quando houver 

possibilidade de autocomposição ou 

outro meio adequado de solução de 

conflito e (ii) quando o prévio 

conhecimento dos fatos possa evitar ou 

justificar o ajuizamento de ação. 

Assim, essa pesquisa busca 

explorar o direito à prova como direito 

autônomo, demonstrando que as partes 

têm direito à formação ou à apreciação 

da verdade da prova, previa e 

independentemente do processo. E, por 

fim, apontam-se os benefícios e os 

desafios trazidos pela produção 

antecipada de provas como mecanismo 
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apto a viabilizar a gestão de práticas 

autocompositivas de demandas. 

Frise-se, ainda, que este resumo 

expandido é uma pequena ramificação 

de um projeto de iniciação científica 

(PIC), que está sendo realizado entre os 

anos de 2018/2019, intitulado 

„Produção antecipada da prova como 

mecanismo para viabilizar a gestão de 

práticas autocompositivas de 

demandas‟. 

2. Revisão de literatura  

Para a realização deste resumo, foi 

utilizada pesquisa bibliográfica baseada 

em obras (livros e artigos) da seara 

jurídica. Nos reportamos ao artigo 

„Relações entre a antecipação da prova 

sem o requisito da urgência e a 

construção de soluções 

autocompositivas‟, do autor Francisco 

de Mesquita Laux, que contribuiu em 

vários aspectos com a temática em 

análise, mas, em especial, no que se 

refere aos desafios associados à 

produção antecipada de provas como 

mecanismo apto a realizar a 

autocomposição de conflitos. 

Além disso, com a finalidade de 

analisar não apenas as contraposições 

entre a sistemática processual civil atual 

e a anterior (CPC/73), como também 

com o fito de explorar a tese de direito 

autônomo à prova, foram utilizados a 

exposição de motivos do NCPC, a obra 

„Direito Processual Civil 

Esquematizado‟, de Marcus Vinicius 

Rios Gonçalves, produzida 

anteriormente à sistemática processual 

civil atual, e os artigos „Produção 

antecipada de prova no código de 

processo civil de 2015‟, de Eduardo 

Talamini e „O procedimento de 

produção “antecipada” de provas sem 

requisito de urgência no novo CPC: a 

teoria dos jogos e a impossibilidade de 

acordos sem calculabilidade de riscos‟ 

de Vitor de Paula Ramos.  

3. Resultados e Discussão 

Com o espírito legislativo, do NCPC, de 

fomento à autocomposição de conflitos, 

foi criado o seu art. 381, objeto deste 

estudo, o qual prevê que a produção 

antecipada de provas poderá ser 

admitida quando (I) haja fundado receio 

de que venha a tornar-se impossível ou 

muito difícil a verificação de certos 

fatos na pendência da ação; (II) haja a 

possibilidade de autocomposição de 

conflito ou outro meio adequado de 

solução de conflito; ou (III) o prévio 

conhecimento dos fatos possa evitar ou 

justificar o ajuizamento de ação. 

Nesse sentido, uma primeira diferença, 

que pode ser observada, entre a atual 

sistemática processual civil e o 

CPC/1973, é a de que no CPC anterior 

havia uma associação necessária entre a 

urgência e a utilização do instituto da 

produção antecipada de provas 

(RAMOS, 2017), o que não ocorre no 

NCPC, vide a amplificação de hipóteses 

em que pode se dar a produção 

antecipada de provas. 

Ademais, nota-se que o CPC/73 fazia 

menção explícita apenas à possibilidade 

de antecipação probatória quando se 

tratasse de prova pericial ou oral 

(interrogatório da parte e inquirição de 

testemunhas), muito embora fossem 

admitidos também outros tipos de prova 

(GONÇALVES, 2014). No sistema 

processual civil atual, ao contrário, a 

produção antecipada de prova pode 

recair sobre todo meio de prova 

(TALAMINI, 2016). 

Outra diferença importante é a de que, 

nos dias atuais, não há mais a descrição 

taxativa de hipóteses de periculum in 

mora, como, ao que parece, havia na 

sistemática processual civil anterior 
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(TALAMINI, 2016), na qual era 

previsto que a prova oral seria 

antecipada se a parte ou a testemunha 

tivessem que se ausentar; ou “se, por 

motivo de idade ou de moléstia grave, 

houvesse justo receio de que ao tempo 

da prova já não existisse, ou estivesse 

impossibilitada de depor” (art. 847, 

CPC/73). 

Essas diferenças trazidas pelo novo 

código processual civil se harmonizam 

com a concepção de direito autônomo à 

prova, como garantia fundamental de 

acesso à justiça (art. 5º, XXXV, 

CRFB/88), afastando-se a antiquada 

noção de que as provas não dizem 

respeito às partes, e têm por destinatário 

exclusivo o magistrado. 

Isso porque, as partes têm direito de 

produzir ou de avaliar a autenticidade 

da prova, previa e independentemente 

do processo, seja para estimar custos 

e/ou suas chances reais num eventual e 

futuro litígio, seja para averiguar as 

possibilidades de um eventual acordo 

(TALAMINI, 2016). 

Nesse sentido, o exercício da atividade, 

pelos sujeitos parciais do litígio, de 

construção de expediente apto à 

pacificação constitui a autocomposição 

(TALAMINI, 2016). Pontue-se, 

entretanto, que tal expediente deverá 

atender ao direito objetivo, para que, 

por ser assente em critérios de justiça, 

seja legítimo. (LAUX, 2015). 

Destaca-se que a produção antecipada 

de provas desassociada da situação 

fática potencialmente referida na 

demanda, pode gerar situações nocivas 

aos escopos da atividade jurisdicional, 

como, por exemplo, a prática 

denominada fishing expediction, na qual 

uma das partes, com o velado intento de 

acesso a informações confidenciais em 

poder da contraparte, ameaça a 

propositura ou propõe demanda 

infundada (LAUX, 2015). 

A opção legislativa de ampliação do rol 

de produção antecipada de provas foi 

acertada, uma vez que, com mais 

informações, crescem as chances de os 

envolvidos chegarem a um acordo, 

tendo em vista que eles observarão 

fatores como suas chances de êxito, 

custos financeiros e emocionais, bem 

assim tempo de duração do processo, 

assim, as partes decidirão por si 

próprias o resultado do conflito, 

gerando uma solução mais efetiva. 

Conquanto esse instituto traga consigo 

os referidos benefícios, será necessária 

cautela quando da sua utilização, uma 

vez que será necessário o enfrentamento 

de alguns desafios quanto à 

implementação de acordos a partir da 

produção antecipada de provas, entre 

eles, pode-se citar, por exemplo, 

potencial discrepância financeira e 

técnica, que poderá ensejar a formação 

de acordos injustos. 

Laux aponta que poderiam ser 

implementados mecanismos que 

afastassem tais discrepâncias, nivelando 

eventuais disparidades existentes, como, 

a título de exemplificação, a inversão do 

ônus da prova. Acrescenta, ainda, que a 

existência de um órgão condutor da 

atividade instrutória se mostra de suma 

importância para equilibrar eventuais 

diferenças, e frustrar a prática de atos 

nocivos e inúteis ao desenvolvimento 

do processo. O autor rememora, por 

fim, que seja quando da adjudicação de 

demandas, seja quando da solução 

autocompositiva, se as partes não se 

ativerem ao deveres de lealdade e 

veracidade processual, não haverá como 

pacificar com justiça (LAUX, 2015). 

4. Conclusões 
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Nota-se que foi acertada a opção 

legislativa de ampliação do rol de 

produção antecipada de provas, pois, 

com mais informações, crescem as 

chances de os envolvidos chegarem a 

um acordo, tendo em vista que eles 

observarão fatores como suas chances 

de êxito, eventuais custos e tempo de 

duração do processo. Todavia, mostra-

se de suma importância, o 

desenvolvimento de mecanismos aptos 

a nivelar eventuais discrepâncias 

técnicas ou financeiras existentes entre 

as partes, bem assim afastar a prática 

de atos nocivos e/ou inúteis ao 

desenvolvimento do processo e à 

atividade jurisdicional. 
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RESUMO: A economia colaborativa trata-se de um modelo 

inovador e disruptivo que impacta diretamente a sociedade, 

sendo relevante nesse cenário o papel da responsabilidade 

civil. Nesse passo, o presente trabalho busca analisar a 

responsabilidade civil no modelo de economia colaborativa, 

tendo o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e 

demais legislações infraconstitucionais, papel relevante nesse 

contexto, já que aplicáveis aos problemas fáticos oriundos de 

tais plataformas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil, Economia 

Colaborativa, Código de Defesa do Consumidor. Código 

Civil. 

 

ABSTRACT: Collaborative economy is an innovative and 

disruptive model that directly impacts Society, and the role of 

civil responsability is relevant in this scenario. In this sense, 

the present work seeks to analyze the civil responsability in 

the model of collaborative economy, having the Consumer 

Protection Code, the Civil Code and other infraconstitutional 

legislations, relevant role in this context, since applicable to 

the legal problems arising from such platforms. 

 

KEYWORDS: Civil Responsability, Collaborative Economy, 

Consumer Protection Code, Civil Code. 

 

1. Introdução 

O modelo de economia colaborativa consiste 

em uma proposta alternativa de economia, 

baseado no compartilhamento de recurso 

ociosos ou subutilizados, e concentrados no 

uso comum das utilidades por um mesmo 
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bem, oferecidas através de plataformas 

tecnológicas que conectam pessoas de 

maneira simples, prático, ágil e barato.  

Assim, atentando-se à rápida expansão da 

chamada economia colaborativa e de suas 

plataformas, bem como os seus impasses 

jurídico-regulatórios, necessária se faz uma 

análise acerca da responsabilidade civil do 

modelo colaborativo, especialmente em se 

deparando a eventuais danos oriundos da 

relação jurídica de tais plataformas. 

Deste modo, o presente trabalho tem como 

objetivo geral analisar a responsabilidade civil 

no contexto da economia colaborativa, bem 

como investigar as legislações aplicáveis às 

plataformas de economia colaborativa. 

No que se refere aos objetivos específicos 

procura-se investigar e aprofundar os estudos 

acerca da possibilidade de aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, Código 

Civil e demais legislações infraconstitucionais 

ao modelo de economia colaborativo. 

2. Resultados e Discussão 

Considerando o surgimento e crescimento da 

economia colaborativa, bem como o vazio 

legislativo no tocante a regulação de suas 

plataformas, verifica-se a dificuldade na 

análise da responsabilidade no modelo de 

compartilhamento.  

Em breve síntese, a responsabilidade civil 

consiste na obrigação de reparar o dano que 

uma pessoa cause a outrem, buscando o 
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direito determinar as condições em que um 

sujeito poderá ser considerado responsável 

pelo dano sofrido por outra pessoa e em que 

medida estará obrigada a reparar. Contudo, as 

plataformas buscam esquivar-se de eventuais 

responsabilidades, aduzindo tratarem-se 

meramente de intermediadoras neutras. 

Nesse sentido, em que pese as dificuldades 

para a análise da responsabilidade civil no 

âmbito da economia colaborativa, vê-se que a 

resposta pode ser encontrada no Código de 

Defesa do Consumidor, concomitantemente 

ao Marco Civil da Internet, uma vez que o 

artigo 7º, XIII, da Lei n. 12.965/2014 

consigna a possibilidade da aplicação do 

Código Consumerista nas relações de 

consumo realizadas na internet. Assim, deve o 

CDC, em diálogo ao Marco Civil da Internet, 

bem como às demais fontes, incidir sobre as 

relações advindas das plataformas de 

economia colaborativa, visando assegurar a 

adequada proteção aos usuários. 

Nesse diapasão, eventuais danos decorrentes 

do uso das plataformas inseridas no contexto 

da economia colaborativa deverão atribuir as 

devidas responsabilidades em conformidade 

com o Código Consumerista, que prevê a 

responsabilidade do fornecedor pelo fato do 

produto ou do serviço, conforme dispõe os 

seus artigos 12 e 14. Ademais, insta destacar 

que a responsabilidade deverá ser solidária a 

todos que concorrem com o fato, consoante o 

art. 7º, da Lei 8.078/90.  

Frisa-se que a relação de consumo se 

configura na medida em que havendo 

interesse econômico, o Código de Defesa do 

Consumidor é claro ao manifestar em seu art. 

3º, parágrafo 2º, que o prestador do serviço 

será considerado fornecedor, tendo o usuário 

final do serviço ou produto, papel de 

consumidor, e os bens e serviços 

compartilhados o papel de objeto, 

configurando-se assim a relação 

consumerista. 

Todavia, insta destacar que a aplicação das 

normas consumeristas deverá se dar somente 

quando o empreendimento tenha como seu 

objeto social o compartilhamento, com 

intermédio de uma pessoa natural ou jurídica. 

De outro norte, quando o compartilhamento 

se concretizar entre pares, ou seja, entre 

particulares com interesses próprios, que 

almejam compartilhar sem a necessidade de 

possuí-los, a relação entre estes usuários não 

se considera como de consumo, razão pela 

qual aplica-se o Código Civil Brasileiro, 

notadamente o Direito Civil Contratual. 

Portanto, somente mediante análise a cada 

caso concreto será possível aplicar a 

respectiva norma e atribuir as devidas 

responsabilidades civis. 

Deste modo, verifica-se que diante da 

ausência de legislação específica ou norma 

reguladora, existe a possibilidade de aplicação 

do Código Consumerista e do Código Civil às 

plataformas de economia colaborativa quando 

da análise da responsabilidade diante de um 

problema fático. 

3. Conclusões 

Portanto, conclui-se que a responsabilidade civil 

em danos decorrentes das relações jurídicas 

promovidas pelas plataformas de economia 

colaborativa verificar-se-á conforme o modelo 

proposto pelo empreendimento. Caso o objeto 

social de determinada plataforma for o 

compartilhamento aplica-se a norma 

consumerista. Contudo, se a plataforma se 

concretizar a partir do compartilhamento de 

pessoa para pessoa, com interesses próprios, que 

optam em ter estilos de vida colaborativos, o 

direito civil contratual deverá determinar o 

responsável pelo dano em determinada situação 

fática. 
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