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EDITORIAL

Com fluxo contínuo e periodicidade anual, a Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas, ISSN 2448-
2021, vol. 6, jan.-dez., 2020 é um projeto, sob a nova gestão dos Professores Álvaro Augusto Fernandes da 
Cruz e Deilton Ribeiro Brasil que tem como objetivo promover o diálogo interdisciplinar entre o Direito e as 
demais áreas das Ciências Sociais Aplicadas, seja por intermédio de artigos, ensaios, entrevistas ou resenhas 
com impactos no âmbito regional, nacional e internacional.  
Publicamos nesta edição 08 (oito) artigos, sendo o primeiro intitulado “Las organizaciones internacionales 
ante la violencia y los desastres sobre los lugares de culto” da lavra do Professor Catedrático Doutor Alejan-
dro González-Varas Ibáñez da Universidad de Zaragoza, Espanha; o segundo trabalho com o título “A flexi-
bilização dos direitos trabalhistas com o impulso para a geração de novos empregos” de autoria de Natália 
Aparecida Moreira Couto Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida 
Neves-UNIPTAN, Rogério de Oliveira Borges mestrando do PPGD - Mestrado e Doutorado em Proteção dos 
Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna-MG e  do Professor Doutor Sérgio Henriques Zandona Frei-
tas do PPGD - Mestrado em Direito da FUMEC/BH; o terceiro artigo aborda a questão da “Poluição marinha 
por polímeros sintéticos e o contraste com a legislação ambiental” como resultado do trabalho de pesquisa de 
Igor Rafael de Matos Teixeira Guedes mestrando do PPGD - Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos 
Fundamentais da Universidade de Itaúna/MG em coautoria com o Professor Doutor Erivaldo Cavalcanti e 
Silva Filho do PPGD - Mestrado em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas-UEA e da 
Universidade Federal do Amazonas-UFAM; o quarto trabalho com o verbete “A liberdade de expressão nas 
redes sociais em confronto com os direitos de imagem e honra: uma análise à luz da responsabilidade civil” 
é de Gabriela Oliveira Assunção Bacharel em Direito pela Universidade de Itaúna-MG em coautoria com a 
Professora Mestre Márcia Pereira Costa do Curso de Direito da Universidade de Itaúna/MG; por seu turno 
o quinto texto tem como temática “A salvaguarda jurídica para saberes locais de cursa de mulheres quilom-
bolas” de autoria da Professora Doutora da Márcia Rodrigues Bertoldi do Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal de Pelotas-UFPEL. O sexto texto intitulado “A (in)aplicabilidade da teoria 
da cegueira deliberada no ordenamento jurídico pátrio em face dos crimes de lavagem de capitais” de Alice 
Quadros Miranda bacharel em Direito pela Universidade de Itaúna-MG em coautoria com o Professor Doutor 
Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais do Curso de Direito da Faculdade de Pará de Minas-FAPAM 
e da Graduação e do PPGD - Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade 
de Itaúna-MG. Por sua vez, o sétimo artigo com o verbete “A desconsideração da personalidade jurídica e as 
alterações promovidas pela lei da liberdade econômica” da lavra do Professor Doutor Jordano Soares Azevedo 
das Faculdades Santo Agostinho de Sete Lagoas-FASASETE. Por último, apresentamos o texto do Professor 
Rubén Miranda Gonçalves da Universidad Internacional de La Rioja-UNIR (Espanha) em coautoría com a 
doutoranda da Universidad Santiago de Compostela-USC (Espanha) Letícia Mirelli Faleiro e Silva intitulado 
“La aplicación del derecho humanitário en contextos de guerra: un estúdio del conflicto en Siria”.  
Agradecemos mais uma vez aos nossos autores e avaliadores pela colaboração e confiança e pelo excelente 
trabalho realizado. Sem o empenho e dedicação de vocês, esta edição não seria possível.
Lembramos que as submissões para a Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas, volume 7, ano 2021 
são permanentes e devem ser encaminhadas para o e-mail: deilton.ribeiro@fasa.edu.br
Aos leitores, uma boa leitura!
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LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ANTE LA 
VIOLENCIA Y LOS DESASTRES SOBRE LOS LUGARES 
DE CULTO 
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Universidad de Zaragoza (España) 
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En ocasiones las interpretaciones integristas o alejadas del verdadero credo de 

una religión han dado lugar a actos violentos. En los últimos años ha sido 

particularmente conocido el terrorismo producido por posiciones fundamentalistas del 

Islam. Además de desembocar en atentados contra la vida humana, ha dado lugar 

también a la destrucción de los lugares de culto de otras religiones o incluso de 

imágenes religiosas. En este sentido, han sido famosos los derribos de estatuas de Buda 

por los talibanes afganos1, o la destrucción en Irak y Siria de sitios arqueológicos que 

incluían templos antiguos, construcciones cristianas, monumentos funerarios de profetas 

del Antiguo Testamento o incluso mezquitas a manos de los miembros del denominado 

Estado islámico2. 

En otros casos ha sucedido el caso inverso. Es decir, la religión ha sido objeto 

de comportamientos violentos. Esto ha supuesto que se ha llegado a perseguir, o incitar 

al odio o agredir a personas como consecuencia de su filiación religiosa. También, 

como consecuencia, se han destruido o deteriorado sus lugares de cultos –en los casos 

más extremos- o –en casos menos violentos- se han puesto trabas de diferente tipo a la 

construcción de los mismos. En otros casos, más simplemente, se han desencadenado 

protestas de ciudadanos ante la construcción de un nuevo lugar de culto de una 

determinada religión. No debemos olvidar que estas edificaciones no solo son lugares 

de reunión y de práctica religiosa, sino que tienen un valor simbólico apreciable, pues su 

presencia supone un cierto dominio de esa confesión sobre el territorio, o la vocación de 

permanencia en ese lugar de quienes profesan la correspondiente religión. De un modo 
 

1 THE NEW YORK TIMES, https://www.nytimes.com/2019/06/18/world/asia/afghanistan-bamiyan-
buddhas.html, consultado el 10 de noviembre de 2019. 
2 CNN, https://edition.cnn.com/2015/03/09/world/iraq-isis-heritage/index.html, consultado el 10 de 
noviembre de 2019. 
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u otro, tanto los ordenamientos jurídicos internos como los textos emanados desde 

diferentes organizaciones internacionales han recordado que los desastres sufridos por 

los lugares de culto son un signo de estigmatización e incluso persecución de la religión 

a la que pertenecen. Suponen un atentado contra el derecho fundamental de libertad 

religiosa que no debería producirse. 

La gravedad y frecuencia de estos actos, con la correspondiente amplitud del 

número de normas que han aprobado estas organizaciones, han impulsado la realización 

de este estudio. Se comienza constatando la alerta de las organizaciones internacionales 

ante la proliferación en diferentes partes del mundo de la violencia que tiene su origen 

en interpretaciones integristas de la religión, así como de la perpetrada como 

consecuencia de las creencias que profesan otras personas (apartado 2). A partir de aquí, 

se puede constatar que esta violencia se suele focalizar de un modo particular sobre los 

lugares de culto. A este respecto, ha de tenerse en cuenta que el establecimiento de estos 

espacios es una manifestación directa del derecho fundamental de libertad religiosa 

(apartado 3.1), por lo que su destrucción, deterioro, así como los obstáculos para su 

construcción o libre acceso y desarrollo de los actos de culto o reunión en su interior, 

suponen indefectiblemente una lesión contra el mencionado derecho fundamental 

(apartado 3.2). El miedo a lo desconocido, y la hostilidad hacia la religión pueden 

desembocar asimismo en que se identifique el lugar de culto –sobre todo de las 

religiones con menos presencia en un territorio- con un lugar de adoctrinamiento o de 

entrenamiento para el integrismo o el terrorismo. Es evidente que en algunos casos 

podrá ser así, pero en otros no. En caso de que se aduzca que en esos lugares se 

desarrollan prácticas ilícitas, deberá probarse (apartado 3.3). 

La metodología seguida ha consistido fundamentalmente en la recopilación e 

interpretación de los textos emanados desde las Naciones Unidas, y otras organizaciones 

internacionales de ámbito principalmente europeo como son el Consejo de Europa, la 

Unión Europea, y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (en 

adelante, OSCE). Se ha tratado de fuentes de diversa índole, como son los tratados 

internacionales, declaraciones, comentarios generales, observaciones, y otras más. Se 

incluyen también sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tribunales 

españoles. El ámbito universal que representan las Naciones Unidas y los organismos 

que las componen ha parecido propicio tenerlo en cuenta dado que sirven de referencia 

para el lector de cualquier país del mundo. La atención prestada a las instituciones 

europeas se ha debido al origen del autor, y también a que, como consecuencia de ello, 
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se podía facilitar una aproximación de Derecho comparado para autores de otros 

continentes. 

 

2 LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ANTE LA VIOLENCIA POR 

MOTIVOS RELIGIOSOS Y ANTE LOS ATAQUES A LA RELIGIÓN 

 

No es difícil constatar que en los últimos años se han producido numerosos 

atentados terroristas y actos violentos de diferente índole que han pretendido responder 

a motivaciones de carácter religioso. Tal como describe el Relator especial de las 

Naciones Unidas para la libertad religiosa o de creencias3, estas conductas pueden 

concretarse en ataques selectivos contra personas o comunidades, actos de violencia 

intercomunitaria, ataques suicidas, atentados terroristas, represión estatal, políticas o 

leyes discriminatorias y otros tipos de conductas violentas. También puede estar 

arraigada y perpetuarse en el statu quo a través de diversas formas de violencia 

estructural justificada en nombre de la religión. Los autores pueden ser distintos tipos de 

agentes no estatales, pero también organismos estatales o, como ocurre con bastante 

frecuencia, una combinación de ambos. 

Por lo general las principales víctimas de estos actos violentos o del terrorismo 

por motivos religiosos suelen ser personas que profesan otras religiones, 

particularmente los disidentes, miembros de minorías, y los conversos. Pero esto no 

excluye que en ocasiones se dirijan contra quienes profesan sus propias creencias. Las 

voces moderadas o críticas que se oponen activamente al uso indebido de su religión 

para justificar la violencia corren un mayor riesgo de que se les acuse de traición o 

blasfemia y se les impongan sanciones de represalia4. 

Por otra parte, no es difícil constatar que la herida de la cristianofobia, la 

islamofobia o el antisemitismo, lejos de verse cauterizada, encuentra en algunas partes 

del planeta ecos preocupantes. En este sentido, las Naciones Unidas han alertado en 

repetidas ocasiones de la preocupación que les producen los actos que, difundidos en 

diferentes partes del mundo, suponen una apología del odio religioso y que constituyen 

una incitación a la hostilidad o a la violencia, especialmente a través de la 

cristianofobia, islamofobia y antisemitismo. También muestra su preocupación por la 

 
3 RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE 
CREENCIAS, Informe, A/HCR/28/66, de 29 de diciembre de 2014, § 4.  
4 Ibid., §§ 5-7. 
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aplicación deliberada de estereotipos despectivos, perfiles negativos y estigmatización 

de personas en razón de su religión o creencias5. Por eso indica que la comunidad 

internacional debe adoptar las medidas necesarias para intensificar su cooperación a fin 

de prevenir y combatir el extremismo violento6 (PALOMINO, 2009. COMBALÍA, 

2015). 

El Consejo de la Unión Europea también ha alzado la voz de alarma ante los 

crecientes actos de extrema violencia perpetrados contra personas que forman parte de 

grupos religiosos minoritarios, y expresa su inquietud por su vulnerable situación en 

diferentes partes del mundo7. Del mismo modo, muestra su preocupación por la 

amplitud que está alcanzando la difamación de las religiones en diferentes lugares8. 

Dentro del conjunto de las religiones, la que se encuentra en estos momentos 

más perseguida a nivel mundial es el cristianismo, tal como indican la Unión Europea y 

el Consejo de Europa9. No puede desconocerse que cada año son asesinados más de 

ciento cincuenta mil cristianos en todo el mundo, y que no cesan de incrementarse los 

ataques a las iglesias. 

Junto a ello, han crecido también los brotes de conductas antiislámicas como 

reacción a los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y otros tantos que han 

 
5 Entre la multitud de textos, sin ser exhaustivos, Resolución aprobada por la Asamblea General sobre la 
lucha contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la 
incitación a la violencia y violencia contra las personas basada en la religión o creencias, 
A/RES/68/169, de 18 de diciembre de 2013, particularmente §§ 2-6. Lo reitera en la resolución titulada 
del mismo modo que la precedente, de 18 de diciembre de 2014, A/RES/69/174, §§ 1-4, y 7.f) y g). 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución sobre la 
eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa, 2005/40, de 19 de abril de 2005, § 6. 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución sobre la lucha 
contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la 
violencia y la violencia contra las personas por motivos de religión o de creencias, 28/29, de 27 de marzo 
de 2015. IDEM, Libertad de religión o creencias, A/HRC/28/L.12, de 20 de marzo de 2015, § 3.  IDEM, 
Resolución sobre libertad de religión o creencias, A/HRC/RES/25/12, de 27 de marzo de 2014, § 3.a), b) 
y c). IDEM, Resolución sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación 
fundadas en la religión o en las creencias, 6/37, de 14 de diciembre de 2007, §§ 2, 6, y 9.l). RELATOR 
ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CREENCIAS, 
Elimination of allforms of religiousintolerance. Interimrepport, A/65/207, de 29 de julio de 2010, §§ 41-
44. IDEM, Report, A/HRC/31/18, de 23 de diciembre de 2015, § 33.  
6 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación general n. 11 al artículo 20 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Doc.HRI/GEN/1/Rev.7/AT151, de 1983.  
7 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Council conclusionsonfreedom of religionorbelief, de 16 de 
noviembre de 2009. IDEM: Council conclusions on Human Rights and Democratisation in third 
countries, de 8 de diciembre de 2009, § 6. 
8 Ibid. 
9 PARLAMENTO EUROPEO, Propuesta de resoluciónsobrePersecution of the Christians around the 
world, in relation to the killing of students in Kenya by terror group Al-Shabaab, edición provisional de 
30 de abril de 2015, §§ C y 6. ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA 2016 
(2014), Threats against humanity posed by the terrorist group known as “IS”: violence against 
Christians and other religious or ethnic communities, de 2 de octubre de 2014. 
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cometido diferentes grupos yihadistas islámicos. En efecto, en ocasiones, un concepto 

erróneo e integrista de la religión es la causa de los ataques contra otras religiones, o 

contra miembros de la propia confesión que –desde ese punto de vista- se estima que no 

la profesan de un modo adecuado. Debe tenerse en cuenta que, aunque los motivos que 

inspiran estas acciones parezcan que son solo de tipo religioso, por lo general suele 

tratarse de fenómenos complejos que obedecen en realidad a una conjunción de causas, 

especialmente las de carácter político, o los legados históricos nacionales prolijos, la 

pobreza extrema, la falta de oportunidades, la fragmentación étnica, la ausencia de 

comunicación entre grupos, la corrupción endémica, entre otros10. “Ante cualquier 

incidente específico de violencia infligida en nombre de la religión es necesario llevar a 

cabo un análisis riguroso y contextualizado de todos los factores pertinentes, incluido el 

entorno político más amplio, que pondrá de manifiesto que la religión casi nunca es una 

causa profunda aislada de los conflictos o ataques violentos”11. 

En el concreto caso de Europa, la situación de terrorismo islámico se torna 

particularmente preocupante si tenemos en cuenta que en torno a tres mil jóvenes 

europeos están luchando para el Estado Islámico en Irak y Siria, más los que podría 

sumarse en otros lugares. Ante ello, el Consejo de Europa12 apremia a los Estados parte 

a identificar a esas personas y a desmantelar los canales de reclutamiento, y neutralizar 

las fuentes de financiación del Estado Islámico. También el Comité de las Regiones ha 

mostrado su preocupación por que ha habido actos de terrorismo cometidos por 

personas nacidas y criadas en el país mismo en el que se cometió la acción o en algún 

otro lugar de la Unión13. 

De un modo u otro, y como resultado de lo expuesto, las Naciones Unidas han 

mostrado su preocupación por la campaña de difamación y caracterización negativa de 

que ha sido objeto el Islam desde entonces y que, en consecuencia, se le asocie 

 
10 RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE 
CREENCIAS, Informe, A/HCR/28/66, de 29 de diciembre de 2014, §§ 12-15. 
11 Ibid., § 13. 
12 ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, Resolución 2016 (2014), Threats 
against humanity posed by the terrorist group known as “IS”: violence against Christians and other 
religious or ethnic communities, de 2 de octubre de 2014, § 8. IDEM, Resolución 2047 (2015), 
Humanitarian consequences of the actions of the terrorist group known as “Islamic State”, de 21 de abril 
de 2015, principalmente § 15. 
13 COMITÉ DE LAS REGIONES, Dictamen sobre el tema “intensificación de la lucha contra el 
terrorismo: la participación de los entes locales y regionales”, de 8 de octubre de 2008, en Diario Oficial 
de la Unión Europea  C325, de 19 de diciembre de 2008, § 2. 
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directamente con las violaciones de derechos humanos y con el terrorismo14. Han 

afirmado que el terrorismo no debe vincularse a ninguna religión, nacionalidad, 

civilización o grupo étnico15. En el caso de que se hiciera así, podría tener 

consecuencias negativas para el goce del derecho a la libertad de religión o de creencias 

de todos los miembros de la comunidad religiosa en cuestión16. En este sentido, ha 

habido organizaciones no gubernamentales con estatuto consultivo en las Naciones 

Unidas17 que han lamentado que el extremismo de algunos grupos concretos haya dado 

lugar a la difusión de un concepto negativo u hostilidad hacia esta religión. Sin 

embargo, tales posturas suponen una visión distorsionada del verdadero Islam. 

Interpretan el Corán de una manera selectiva con el único fin de justificar sus actos 

inhumanos y violentos. Debe tenerse presente, además, que los grupos terroristas no 

actúan en nombre del Islam ni representan a la mayoría de los musulmanes18. 

La alarma por el extremismo islámico y, por otra parte, la reacción contra los 

musulmanes, está viva en otros contextos internacionales, como sucede en el Consejo 

de Europa19. Por su parte, el Parlamento Europeo también ha mostrado su inquietud por 

el aumento de las manifestaciones de odio y las discriminaciones de carácter 

antiislámico y antisemita a raíz de los atentados terroristas perpetrados en nombre del 

Islam20. De hecho, algunos países europeos han endurecido sus políticas frente a la 

presencia de comunidades islámicas en su territorio (BARTOSZEWICZ, 2019. 
 

14 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la difamación de las 
religiones, A/RES/61/164, de 19 de diciembre de 2006, §§ 1 y 4. 
15 Resolución aprobada por la Asamblea General sobre la lucha contra la intolerancia, los estereotipos 
negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y violencia contra las 
personas basada en la religión o creencias, A/RES/68/169, de 18 de diciembre de 2013, y resolución con 
igual título 18 de diciembre de 2014, A/RES/69/174, § preámbulo de cada una de ellas. Resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre libertad de religión o creencias, de 18 de diciembre de 
2014, A/RES/69/175, § 5. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, 
Resolución sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa, 2005/40, de 19 de abril de 
2005, § 11. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución sobre 
libertad de religión o creencias, A/HRC/RES/25/12, de 27 de marzo de 2014, § 6. IDEM, Resolución 
sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en 
las creencias, 6/37, de 14 de diciembre de 2007, § 13.  
16 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Libertad de religión o creencias,A/HRC/25/L.19, de 21 de 
marzo de 2014, § 6. 
17 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, Written statementsubmitted 
by the Organization for Defending Victims of Violence, a non-governmental organization in special 
consultative status, de 30 de agosto de 2015, A/HRC/30/NGO/59.  
18 ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, Resolución 2016 (2014), Threats 
against humanity posed by the terrorist group known as “IS”: violence against Christians and other 
religious or ethnic communities, de 2 de octubre de 2014, § 7.  
19 ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, Resolución 1743 (2010), Islam, 
Islamism and Islamophobia in Europe, de 23 de junio de 2010, especialmente §§ 1, 2, y 9. 
20 PARLAMENTO EUROPEO, Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea [2002/2013(INI)], de 4 de septiembre de 2003, § 61, en Diario 
Oficial de la Unión Europea, C76, de 25 de marzo de 2004.  
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CESARI, 2007, pp. 59-61. CHERRIBI, 2018, pp. 41-44. YAZBECK HADDAD – 

GOLSON, 2007, pp. 487 ss.). Así lo demuestra un reciente estudio del PEW 

RESEARCH CENTER (2018) que alerta sobre las restricciones a la libertad religiosa 

que han llevado a cabo los gobiernos de varios países europeos, especialmente cuando 

son las minorías religiosas las que reclaman el ejercicio de este derecho. En otros casos, 

algunos países han reforzado su invocación de los denominados “valores tradicionales” 

como lugares comunes de identidad y estabilidad (McCRUDDEN, 2018, pp. 34-37). 

Estas situaciones explican que el Consejo de Europa21 haya exhortado a que se destierre 

el discurso de odio, especialmente en el ámbito político y, más en concreto, por parte de 

determinadas formaciones políticas. Lo mismo ha solicitado en otro campos como el 

deportivo22 (VALENCIA, 2019). 

Sería prolijo ofrecer en este momento un elenco de las soluciones que se han 

ofrecido para combatir el odio religioso y la difusión de estereotipos desde las 

organizaciones internacionales. Simplemente baste indicar la importancia que han 

conferido a atajar las causas de origen del radicalismo que se encuentran en la pobreza, 

la discriminación y la exclusión social. Antes bien, deberían facilitar su integración en 

la sociedad a través de medidas como evitar la discriminación en el acceso al empleo, a 

la educación, o los diferentes servicios públicos23. Es también importante que las 

Administraciones públicas se preocupen por la formación de sus funcionarios24. 

También han exhortado –entre otras medidas- al respeto a los lugares de culto y a las 

ceremonias y actividades que se desarrollen en su interior25, como se examinará a 

continuación. Se ha subrayado asimismo la importancia de que se mantenga y se 

intensifique el diálogo entre y dentro de las religiones y las creencias, a todos los 

 
21 ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, Resolución 2275 (2019), The role 
and responsibilities of politicalleaders in combatinghatespeech and intolerance, de 10 de abril de 2019. 
22 ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, Resolución 2276 (2019) Stop 
hatespeech and acts of hatred in sport, de 10 de abril de 2019. IDEM, Resolución 2200 (2018) 
Goodfootballgovernance, de 24 de enero de 2018. 
23 ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, Resolución 1605 (2008), 
EuropeanMuslimcommunitiesconfrontedwithextremism, de 15 de abril de 2008, §§ 5, 6, y 9.7. EADEM, 
Resolución 1743 (2010), Islam, Islamism and Islamophobia in Europe, de 23 de junio de 2010, § 20. 
EADEM, Resolución 2031 (2015), de 28 de enero de 2015, Terrorist attacks in Paris: together for a 
democratic response, § 8.  
24 ALTO COMISIONADO PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CREENCIAS, Promotion and 
Protection of alla human rights, civil, political, economic, social, and cultural rights, including the right 
to development, A/HCR/10/8, de 6 de enero de 2009, § 59. 
25 ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, Tackling intolerance and 
discrimination in Europe with a special focus on Christians,de 29 de enero de 2015, § 6.2.2. 
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niveles y con un mayor nivel de participación, sin excluir a las mujeres, para promover 

el aumento de la tolerancia, el respeto y la comprensión mutua26. 

En cualquier caso, las vías para solucionar estos conflictos y asegurar una 

convivencia pacífica pasan por observar la convivencia entre las religiones desde una 

perspectiva de normalidad –en relación con el tema tratado en este estudio-, y permitir 

la visibilidad de cada una de ellas en un espacio público compartido. En cambio, 

impedir las expresiones exteriores o incluso su implantación en un espacio geográfico 

con la correspondiente influencia sobre el territorio, puede desembocar en un repliegue 

de la religión y sus manifestaciones que no se cohonesta con el libre ejercicio de este 

derecho fundamental. Puede llegarse a una reclusión forzada de la religión que puede 

llegar a desembocar en una radicalización de ésta, mientras que si se arbitra su 

convivencia en la sociedad y se inserta adecuadamente en el sistema, el riesgo se 

aminora. Impedir una vivencia plena de la religión en el espacio público puede 

desembocar en que la persona que la profesa se vea abocada a considerar que su vida 

personal y social han de estar necesariamente diferenciadas (COMBALÍA, 2016, pp. 

34-35). En este caso, podrían verse impulsadas a optar entre su identidad cultural-

religiosa, o su identidad ciudadana, lo que desde luego no favorece la integración. En 

cambio, permitir la visibilidad de la religión es un medio que favorece la integración. 

  

3 LA FOCALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA SOBRE LOS LUGARES DE 

CULTO 

 

3.1. El derecho al establecimiento de lugares de culto como manifestación del derecho 

fundamental de libertad religiosa 

 

La apertura de lugares de culto es una de las varias manifestaciones que se 

derivan del derecho fundamental de libertad religiosa en su vertiente colectiva. Este 

derecho fundamental aparece garantizado en distintos ordenamientos jurídicos internos, 

como también textos internacionales. Dentro de este último ámbito encontramos que las 

Naciones Unidas han aprobado diferentes textos, como sucede con el artículo 18 de la 
 

26 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución sobre la 
Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las 
creencias, 6/37, de 14 de diciembre de 2007, § 12. IDEM, Libertad de religión o 
creencias,A/HRC/25/L.19, de 21 de marzo de 2014, § 9. RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CREENCIAS, Elimination of allforms of 
religiousintolerance. Interimrepport, A/65/207, de 29 de julio de 2010, § 46.  
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Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y el artículo 18 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. También lo han reconocido otras 

organizaciones de ámbito regional como son el Consejo de Europa (artículo 9 del 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales de 1950) y la Unión Europea (artículo 10 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea de 2000). En algunos de estos documentos –

igualmente tanto en el contexto universal27 como en el europeo arriba indicado- se 

indica expresamente que una de las manifestaciones de este derecho consiste en la 

práctica del culto y la celebración de reuniones en relación con la religión o 

convicciones y, además, en fundar y mantener lugares para esos fines. También se apela 

a la necesidad de acceder libremente a ellos. Este es el caso de la Unión Europa cuando 

advierte de que una de las principales restricciones al derecho fundamental de libertad 

religiosa en las que en ocasiones incurren los Estados consiste en dificultar el acceso a 

lugares de culto o de reunión por motivos religiosos, o a los cementerios28. 

Por su parte, las Naciones Unidas29 han instado en diferentes ocasiones a los 

Estados a que adopten las medidas y políticas que sean necesarias para asegurar el 

respeto y protección de los lugares de culto y demás espacios de importancia desde el 

punto de vista religioso, como son también los cementerios, o los centros culturales y de 

reunión, u otras expresiones religiosas, y pongan todas las medidas para evitar que 

 
27 Artículo 6 a) de la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y 
Discriminación fundadas en la Religión o Convicciones, proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Resolución 35/55, de 25 de noviembre de 1981. COMITÉ DE DERECHOS 
HUMANOS, Comentario General 22 (48), al artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, de 27 de septiembre de 1993, § 4. CONSEJO DE DERECHOS 
HUMANOS, Resolución sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación 
fundadas en la religión o en las creencias, 6/37, de 14 de diciembre de 2007, § 9.g).  
28 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (FOREING AFFAIRS COUNCIL MEETING), EU Guidelines 
on the promotion and protetion of freedom of religión or belief, de 24 de junio de 2013, § 41. 
29 Resolución aprobada por la Asamblea General sobre la lucha contra la intolerancia, los estereotipos 
negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y violencia contra las 
personas basada en la religión o creencias, A/RES/68/169, de 18 de diciembre de 2013, § 9. Igualmente, 
Resolución titulada del mismo modo 18 de diciembre de 2014, A/RES/69/174, § 9. COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución sobre la eliminación de todas las 
formas de intolerancia religiosa, 2005/40, de 19 de abril de 2005, § 4.b). CONSEJO DE DERECHOS 
HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución sobre la lucha contra la intolerancia, los 
estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia 
contra las personas por motivos de religión o de creencias, 28/29, de 27 de marzo de 2015, § 10. 
RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE 
CREENCIAS, Elimination of allforms of religiousintolerance. Interimrepport, A/65/207, de 29 de julio 
de 2010, § 30. ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS, Resolución sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa, 
E/CN.4/RES/2004/36, de 19 de abril de 2004, § 4.e).  
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queden sometidos a profanación o destrucción. Se añade30, asimismo, que las personas 

que se encuentran dentro de ellos se hallan en una situación de vulnerabilidad aún 

mayor debido a la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo dentro de ellos. 

Además de su relación con el derecho fundamental a la libertad religiosa, la necesidad 

de su protección se encuentra reforzada en que suelen ser también patrimonio cultural -

además de religioso- que en ocasiones alcanza incluso repercusión mundial31. Es 

significativo que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya dictado una 

resolución expresamente destinada a la protección de los lugares religiosos32. 

Finalmente, debe tenerse presente que las Naciones Unidas33 han reclamado 

que se respete el destino propiamente religioso del espacio, de modo que los poderes 

públicos no se injieran en su modo de empleo u organización persiguiendo otros fines 

distintos. En concreto, debe evitarse que se haga una instrumentalización política de los 

mismos. Deberían quedar fuera de las tensiones y luchas partidarias, o de las 

contingencias políticas. 

Además de estas cuestiones referidas al ejercicio de la libertad religiosa, 

aparecen otras de carácter social relacionadas con la sana convivencia y la integración 

de los diferentes grupos religiosos en un determinado lugar. En este sentido, el Comité 

de las Regiones de la Unión Europea34 ha sostenido que es importante que las distintas 

partes de la ciudad reflejen la cultura de las comunidades que viven en ellas. Los 

edificios emblemáticos del lugar, como son los centros comunitarios, los lugares de 

culto religioso, los mercados locales o los comercios especializados, son importantes 

para consolidar las comunidades y que mantengan su identidad. En el concreto caso de 

las mezquitas, su valor simbólico es importante. De este modo, para las primeras 

generaciones de inmigrantes, significó una reubicación de un elemento de su cultura y 

 
30 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS), Informe de la 
Relatora Especial sobre lalibertad de religión o de creencias, E/CN.4/2005/61, de 20 de diciembre de 
2004, § 49. RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA LIBERTAD 
RELIGIOSA Y DE CREENCIAS, Elimination of allforms of religiousintolerance. Interimrepport, 
A/65/207, de 29 de julio de 2010, § 31. 
31 ALTO COMISIONADO PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CREENCIAS, Promotion and 
Protection of alla human rights, civil, political, economic, social, and cultural rights, 
includingtherighttodevelopment, A/HCR/10/8, de 6 de enero de 200, §§ 53 y 54. 
32 Resolución A/RES/55/254, de 11 de junio de 2001, sobre Protección de lugares religiosos.  
33 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS), Informe del 
Relator especial sobre la aplicación de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de 
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, visita a la India, 
E/CN.4/1997/91/Add.1, de 30 de diciembre de 1996, § 93. 
34 COMITÉ DE LAS REGIONES, Dictamen del Comité de las Regiones «Política de la vivienda y 
política regional», de 14 de febrero de 2007, en Diario Oficial de la Unión Europea, C146, de 30 de 
junio de 2007, § 2.5. 
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país de origen que les permitía realizar parte de sus prácticas y actividades en un nuevo 

lugar. Para la segunda y tercera generación, se convierte en un espacio donde hablan su 

lengua de origen y evitan su olvido, y se encuentran con tradiciones de lo que sigue 

siendo su cultura. Para las generaciones siguientes, la mezquita pasa a ser el  símbolo de 

un lugar, en realidad, idealizado, correspondiente a una identidad que ya no les resulta 

tan propia pero a la que quieren seguir vinculados (CHERRIBI, 2018, p. 51. 

GONZÁLEZ-VARAS, 2018, pp. 24-26. SCHREIBER, 2017, p. 220). Por cuanto se 

refiere a las sinagogas, el Consejo de Europa ha subrayado su importancia como 

patrimonio cultural y su significado como parte de la memoria colectiva europea, y la 

conveniencia de reforzar el sentido de pertenencia que sigue teniendo para la población 

judía35. En cualquier caso, en el momento de planificar las edificaciones urbanas, es 

conveniente tener presente las necesidades de los distintos grupos religiosos36. 

En un sentido próximo, el Comité antes citado37 ha recomendado a los Estados 

miembros y a las autoridades regionales que apoyen la construcción de edificios 

religiosos para detectar en ellos, si fuera el caso, actividades de radicalización violenta. 

En este sentido, la colaboración se muestra como un medio útil para evitar actividades 

indeseadas y prevenirlas adecuadamente. 

 

3.2. La lesión de la libertad religiosa como consecuencia de los daños sobre los lugares 

de culto 

 

Ha quedado demostrada en el epígrafe anterior la relación directa entre la 

apertura de los lugares de culto y el libre acceso y permanencia en los mismos con el 

ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa. A partir de aquí se entiende 

fácilmente que una de las consecuencias directas del discurso del odio y de los 

comportamientos violentos sobre las religiones es el ataque a uno de sus elementos más 

visibles en el espacio como son los lugares de culto y de reunión religiosa, además de 

 
35 ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, Resolución 2309 (2019), Jewish 
cultural heritagepreseservation, de 4 de octubre de 2019. 
36Ibid., § 2.2. 
37 COMITÉ DE LAS REGIONES, Dictamen sobre el tema “intensificación de la lucha contra el 
terrorismo: la participación de los entes locales y regionales”, de 8 de octubre de 2008, en Diario Oficial 
de la Unión Europea, C325, de 19 de diciembre de 2008, § 32. 
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los cementerios. Así lo ha advertido con claridad el Relator Especial de las Naciones 

Unidas38 para la libertad religiosa y de creencias. 

A conclusiones semejantes ha llegado la Unión Europea39 y por eso mismo ha 

instado40 a los Estados miembros a que aseguren la protección de los lugares de culto y 

del patrimonio cultural religioso, especialmente cuando haya personas que concurran a 

la celebración de actos religiosos. En los casos de destrucción o profanación de los 

espacios religiosos, tanto la Unión como los Estados miembros deberán visitar esos 

lugares y comprobar el grado de destrucción que han padecido. 

Desde otras organizaciones internacionales también se ha constatado la 

profanación de cementerios judíos y se han roto lápidas y pintado en ellas cruces 

gamadas41. Por otro lado, en el caso concreto de las reacciones antiislámicas descritas 

en los apartados anteriores, uno de los objetivos concretos sobre los que se focaliza la 

aversión hacia esta religión ha sido la mezquita. Así se ha constatado, nuevamente, 

desde diferentes instancias internacionales. Encontramos un ejemplo de esta advertencia 

en la observación que ha realizado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las 

formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas 

de intolerancia, en el momento de advertir la preocupación que suscita que, en 

diferentes países, haya habido grupos de radicales que han incendiado viviendas de 

inmigrantes y extranjeros, cometiendo destrozos en escuelas y lugares de culto, o 

mediante agresiones físicas a imanes en las mezquitas42. A ello se unen otros casos 

acaecidos en diferentes partes del planeta como son, entre otros, las incursiones 

periódicas en lugares de culto de confesiones minoritarias que realizaron en 2018 las 

autoridades de Turkmenistán, confiscando bienes y reteniendo personas. Lo mismo ha 

sucedido en Uzbekistán en relación con lugares de culto de diferentes confesiones 

cristianas (USCIRF, 2019, pp. 119, y 128-129). 

 
38RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE 
CREENCIAS, Elimination of allforms of religiousintolerance. Interimrepport, de 17 de julio de 2009. 
A/64/150, § 11. IDEM, Report. A/HRC/13/40, de 21 de diciembre de 2009, § 35. IDEM, Report, 
A/HRC/31/18, de 23 de diciembre de 2015, § 33. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Libertad de 
religión o creencias, A/HRC/28/L.12, de 20 de marzo de 2015, § 3.f). IDEM, Libertad de religión o 
creencias,A/HRC/25/L.19, de 21 de marzo de 2014, § 2.f). 
39CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (FOREING AFFAIRS COUNCIL MEETING), EU Guidelines 
on the promotion and protetion of freedom of religión or belief, de 24 de junio de 2013, § 41. 
40Ibid.,42.b). 
41RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS FORMAS 
CONTEMPORÁNEAS DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN RACIAL, XENOFOBIA Y FORMAS 
CONEXAS DE INTOLERANCIA,Informe, A/HRC729747, de 13 de abril de 2015, §10. 
42Ibid. 
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Estas medidas de protección de los lugares de culto se extienden también a los 

tiempos de guerra. De este modo, el artículo 53 del Protocolo adicional I a los 

Convenios de Ginebra de 1949, firmados el 8 de junio de 1977, indica que quedan 

prohibidas las siguientes acciones: a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los 

monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio 

cultural o espiritual de los pueblos; b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar; 

c) hacer objeto de represalias a tales bienes. Por su parte, el artículo 16 del Protocolo 

adicional II, destinado a establecer normas humanitarias en casos de guerras civiles, se 

expresa en términos semejantes. Todo ello se indica sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la Protección de los Bienes 

Culturales en caso de Conflicto Armado. 

La importancia de evitar la destrucción o deterioro de estos lugares en tiempos 

de guerra también lo ha recordado la OSCE en diferentes documentos43. Tal como ha 

indicado, la destrucción de los lugares de culto y objetos religiosos, siendo un 

importante componente de cohesión social, puede tener consecuencias adversas para la 

dignidad humana y los derechos fundamentales”44. Además, su destrucción 

intencionada “puede equivaler a fomentar e incitar al odio nacional, racial o religioso y, 

por tanto, violar los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos 

humanos”45. 

En otras ocasiones, tal vez no se ha llegado a causar este tipo de destrozos sino 

que ha habido, más simplemente, trabas administrativas para el establecimiento de 

lugares de culto –particularmente de confesiones con carácter minoritario en el lugar- o 

protestas ciudadanas ante la autorización para la construcción de uno de estos lugares. 

Algunos casos han sido ampliamente conocidos tras su difusión por la prensa (PÉREZ-

MADRID, 2004, p. 23-24). 

Las organizaciones internacionales también son conscientes de la existencia de 

este tipo de obstáculos de carácter administrativo y, en consecuencia, han reclamado 

que no se opongan dificultades indebidas. Más en concreto, desde las Naciones Unidas 

se ha efectuado un llamamiento para que las autoridades nacionales dispongan de unas 

 
43OSCE, Kyiv Ministerial Council Decision 3/13 onFreedom of Thought, Conscience, ReligionorBelief, 
de 6 de diciembre de 2013.IDEM, Declaración de Baku (Resolución sobre la protección de la propiedad 
cultural en el área de la OSCE), 28 de junio al 2 de julio de 2014, § 15.  
44 OSCE (The OSCE Human Dimension Implementation Meeting), Food for thought paper. Protection of 
places of worship and other religious objects in “hybrid” war.Varsovia, 1 de octubre de 2014, p. 1. 
45 OSCE, Declaración de Baku (Resolución sobre la protección de la propiedad cultural en el área de la 
OSCE), 28 de junio al 2 de julio de 2014, § 16. 
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normas urbanísticas que no restrinjan más de lo debido el ejercicio de la libertad 

religiosa, y que sean concordes con las normas internacionales46. 

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha partido de la 

necesidad de respetar las normas urbanísticas y la ordenación del territorio de cada país 

en el momento de erigir lugares de culto (MARTÍN-RETORTILLO, 2010, p. 55). A su 

vez, ha entendido que se dificulta el ejercicio del derecho de libertad religiosa si la 

posibilidad de establecer lugares de culto no responde a unas normas identificables en 

cada Estado, sino que es aleatoria o depende de la buena voluntad que pueda tener en 

cada caso la Administración pública (STEDH del caso Izzettin Dogan y otros contra 

Turquía, de 26 de abril de 2016, § 130). 

Otra cuestión relevante es la referente a las licencias que deben obtener las 

confesiones religiosas para la construcción, apertura, o realización de obras en estos 

espacios. Se trata de una cuestión que ha sido ampliamente debatida en los 

ordenamientos internos -como es el caso de España (MORENO ANTÓN, 2008, pp. 33 

y ss. GUARDIA, 2010, pp. 249 y ss. FERREIRO, 2011, pp. 379-381) - y sobre la que 

también se han ofrecido orientaciones desde las organizaciones internacionales. Desde 

esta última perspectiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que 

es plenamente compatible con el derecho fundamental de libertad religiosa que los 

ordenamientos jurídicos prevean la necesidad de obtener la correspondiente 

autorización para erigir un lugar de culto siempre y cuando los requisitos exigidos no 

sean desproporcionados y lleguen a suponer un injustificado cercenamiento de este 

derecho fundamental. Su justificación descansa en la necesidad de preservar el orden 

público y los derechos y libertades de terceros. Se entiende entonces que pueden existir 

motivos que permitan exigir determinadas licencias, pero sin que esto permita someter a 

su obtención cualquier intervención sobre un lugar de culto. Así lo ha expuesto en 

sentencias como las del caso Vergos contra Grecia, de 24 de junio de 2005, § 37, la del 

caso Manoussakis contra Grecia, de 26 de septiembre de 1996, § 35 y ss., así como el 

pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa en el 

que inadmite el caso IKSON contra el Reino Unido, de 8 de marzo de 1994. 

Debe indicarse, finalmente, que en algunos países las autoridades públicas han 

ejecutado distintas iniciativas que recogían la preocupación social por la visibilidad de 

 
46 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Eliminación de todas las formas de 
intolerancia religiosa, A/55/280/Add.1, de 11 de agosto de 2000, situación en Turquía, § 160-d). 
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estos elementos arquitectónicos. El Consejo de Europa47 recuerda el referéndum que las 

autoridades suizas convocaron en 2009 con el objeto de someter a votación la 

prohibición de construir minaretes en las mezquitas. Este caso llegó al Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos como consecuencia de sendos recursos que presentaron distintos 

representantes de comunidades islámicas suizas. Sin embargo, la Corte los inadmitió en 

las sentencias de los casos Hafid Ouardiri contra Suiza, y de la Liga de los Musulmanes 

de Suiza contra este país, ambas de 28 de junio de 2011, porque el objeto de los 

recursos se centraba en la pretendida ilegitimidad de la reforma de la Constitución suiza 

como consecuencia del referéndum, pero en modo alguno se mencionaba una acción 

concreta que hubieran llevado a cabo las autoridades del país que hubiera podido 

lesionar algún derecho de los recogidos en el Convenio de Roma de 1950 (GREEN, 

2010, pp. 619-643. MUSSELLI, 2015, pp. 441-459). 

El ejercicio de la libertad religiosa exige, por tanto, que se puedan establecer 

sin mayores trabas lugares de culto, dentro del debido respeto al ordenamiento jurídico. 

Supone asimismo que no se pueda acceder para permanecer pacíficamente en ellos y 

realizar las funciones religiosas que sean oportunas. No debe identificarse este lugar con 

un icono de la presencia de un grupo de personas heterodoxas o ajenas a la cultura o 

tradición del lugar que deban combatirse y, con el fin de mostrar que no merecen 

permanecer en ese territorio, se comienza por eliminar sus lugares de reunión o de 

práctica religiosa. 

 

3.3. El riesgo de identificar los lugares de culto como centros de integrismo religioso 

 

Se ha podido comprobar en el apartado segundo la preocupación que existe por 

la expansión del yihadismo islámico. Se trata de una actitud razonable en sí misma dada 

la importancia de este asunto y el riesgo para la seguridad de cada país. Sin embargo, 

ello no debe desembocar en actitudes no deseables como el discurso del odio o la 

estigmatización. Dentro de ello, es conveniente evitar el prejuicio de considerar 

apriorísticamente que los lugares de culto islámicos se conviertan indefectiblemente en 

centros de integristas, sobre todo en aquellos casos en los que su financiación provenga 

de países extranjeros (PONCE, 2010, p. 82). Esta actitud ha dado lugar a una cierta 

prevención ante los musulmanes que ha llevado a reforzar en ocasiones la idea de que el 

 
47 ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, Resolución 1743 (2010), Islam, 
Islamism and Islamophobia in Europe, de 23 de junio de 2010, § 13. 
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Islam es una religión propia de inmigrantes –es decir, de extranjeros y, por tanto, de 

personas fuera de la cultura del lugar- y que sus espacios de reunión u oración se 

contemplen desde la perspectiva de la seguridad y no desde la integración y la cohesión 

social (CONTRERAS, 2012, p. 146 y s.). 

La Audiencia Nacional española ha tenido que hacer frente a la identificación 

que se ha producido en algunos casos entre mezquitas y actividades terroristas. Así lo ha 

entendido en el momento de comprobar si se podía atender a la solicitud de la policía de 

intervenir los teléfonos de dos personas ante las sospechas de que formaban parte de una 

red que robaba y falsificaba pasaportes en Cataluña para colaborar con la “Jihadía 

internacional”, en definitiva, con el terrorismo islamista. Esta medida suponía una 

limitación del derecho fundamental a la intimidad que debía encontrarse debidamente 

justificado. El tribunal no admitió que esas escuchas telefónicas estuvieran justificadas 

y las consideró, por tanto ilícitas. A su modo de ver, “el único dato objetivo y 

verificable de la solicitud policial era que todos [los imputados] frecuentaban las 

mismas mezquitas de Barcelona […]. Pero estos datos tampoco pueden tenerse en 

cuenta para justificar, por sí solos, la perpetración de un delito, so riesgo de considerar 

susceptible de sospecha fundada justificadora de la limitación de un derecho 

fundamental, el frecuentar determinadas mezquitas que ejercen su actuación, mientras 

no se acredite lo contrario, en el ámbito que establece el derecho a la libertad de 

culto”48. Por tanto, concluye que no se podían considerar legítimas esas escuchas 

telefónicas por no reunir los requisitos necesarios que justificaran la limitación del 

derecho al secreto de las comunicaciones. 

Del mismo modo, también consideró49 que se debía absolver a una serie de 

personas acusadas de pertenecer a una banda terrorista islámica. Las pruebas principales 

consistieron en que encontraron en su poder múltiples materiales audiovisuales 

referentes a la yihad, y también que concurrían por una misma mezquita de Ceuta donde 

había habido altercados debido a la orientación excesivamente pacífica –según algunas 

personas- del imán. A pesar de todo ello, la Audiencia Nacional entendió que no había 

pruebas suficientes para condenarlos. 

 

 

 

 
48 Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, n. 11/2011, de 3 de marzo, FJ 1.2. 
49 Sentencia de laAudiencia Nacional, Sala de lo Penal, n. 20/2012, de 24 de abril, FJ segundo. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

El ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa no estará 

suficientemente garantizado si no se permite a las confesiones religiosas el 

establecimiento de lugares de culto y de cementerios. No puede ser de otro modo desde 

el momento en que nos estamos refiriendo a una de las principales manifestaciones de 

ese derecho fundamental. No se trata, sin embargo, simplemente de que se permita la 

construcción de estos lugares, sino que se haga sin mayores trabas de las debidas, y sin 

dificultades administrativas añadidas a los requisitos que legalmente se establezcan. 

Tampoco se encontrará debidamente satisfecho este derecho fundamental si no se 

asegura que estos espacios se mantengan íntegros, sin destrucciones, deterioros, 

pintadas u otros desperfectos. Del mismo modo, la libertad religiosa, junto con otros 

derechos fundamentales como el honor y la intimidad, o los derechos de reunión y 

expresión, exigen que se permita el libre acceso a estos lugares y que se pueda 

permanecer y desarrollar las actividades de culto o reunión que les son propias sin 

intimidaciones, coacciones, o perturbaciones de cualquier tipo. Así lo han entendido la 

Naciones Unidas, y otras organizaciones internacionales de ámbito regional como el 

Consejo de Europa, la Unión Europa, y la OSCE. 

A pesar de ello, en casi todos los países se constata que se producen protestas 

ciudadanas cuando se pretende construir un lugar de culto –al menos correspondiente a 

alguna religión minoritaria en al lugar- o que la Administración pública dificulta con 

medidas administrativas su establecimiento. En algunos lugres más concretos del 

mundo se producen lamentablemente situaciones peores. De este modo, puede 

comprobarse que se llevan a cabo verdaderas destrucciones o ataques intencionados 

sobre los espacios sagrados. Se ha debido fundamentalmente a los actos terroristas o 

violentos perpetrados en nombre de la religión -con independencia de que obedezcan a 

una interpretación errónea de la misma, o de que concurran otras motivaciones de 

distinta índole-. Por regla general, estos desastres aparecen después de otras conductas 

violentas como es el “discurso de odio”, de la difamación de las religiones y de 

estereotipos negativos basados en las creencias de personas. En cualquier caso, el 

espacio religioso se convierte en un objetivo fundamental de quienes desean atacar una 

religión, pues le otorga visibilidad dentro del espacio público. La situación se agrava 

cuando el atentado se produce durante el desarrollo de celebraciones religiosas. 
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No es fácil encontrar soluciones a estas situaciones, a pesar del empeño que 

han puesto en ello las autoridades nacionales de los Estados, como las organizaciones 

internacionales. En cualquier caso, no debe caerse en los extremos de identificar a una 

religión con el terrorismo, ni tampoco con limitar injustificadamente el ejercicio de la 

libertad religiosa, o desterrar la presencia y la visibilidad de las religiones del espacio 

público y eliminar o esconder sus lugares de culto y enterramiento. Antes bien, debe 

tenerse en cuenta que estos espacios permiten otorgar un sentido de identidad a las 

personas que profesan ese credo, especialmente cuando son una minoría en ese lugar. 

Su construcción y mantenimiento libre de agresiones les permitirá practicar su fe dentro 

de un clima de normalidad. No se verán abocados a escindir su vida entre una vivencia 

de su religión como algo puramente privado que no tiene cabida en el espacio público –

a pesar de las libertades que formalmente se puedan llegar a reconocer- y, por otra parte, 

una vida en una sociedad que no acaba de aceptar unas creencias o conductas diferentes 

de la mayoritaria. En cualquier caso, la integración de los diferentes grupos religiosos, 

la armonía social, la pacífica convivencia, y el debido respeto a los derechos 

fundamentales, pasa necesariamente por la posibilidad de establecer y mantener lugares 

de culto y cementerios, y de que se encuentren privados de amenazas y destrozos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem o objetivo de discorrer a respeito da flexibilização das normas 

trabalhistas frente à atual crise econômica do país. Para a presente pesquisa buscamos 

referências bibliográficas e artigos publicados em sites especializados da internet.  

A precariedade das relações trabalhistas e o alto índice de desemprego são visíveis 

em nossa sociedade. Isso se deve em parte, ao alto desenvolvimento tecnológico, que 

propiciam um aumento substancial na produção das empresas, mas ao mesmo tempo, trazem a 

substituição do homem pelas máquinas, diminuindo assim, os postos de trabalho. 

A necessidade de termos normas regulamentadoras no âmbito trabalhista e a crise do 

desemprego nos conduzem a uma flexibilização dessas normas, como o objetivo de solucionar 
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tais questões.Para uma melhor compreensão da evolução do Direito do Trabalho, faremos um 

breve resumo de seu surgimento e das transformações que sofreu no decorrer do tempo. 

Em seguida, é abordado o tema escolhido para esse trabalho: a flexibilização das leis 

trabalhistas. Onde buscaremos mostrar como surgiu a idéia e de que forma poderia ser 

implantada no Brasil, permitindo mais negociações entre empregados e empregadores, 

visando minimizar os efeitos da atual crise socioeconômica. 

Nesse contexto, é averiguado as possíveis consequências das medidas 

flexibilizadoras, com foco naquelas referentes à classe operária, e qual seria a melhor solução 

para os conflitos que decorrerão de tais medidas. 

No início da década de 1970, com a crise do petróleo, e o abalo da economia mundial 

que levou a redução do número de postos de trabalho, falou-se pela primeira vez em 

flexibilização. Hoje se enfrenta uma situação similar, e precisamos mais uma vez, de 

flexibilizar leis trabalhistas. 

 

2  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO 

 

Desde os primórdios o homem é impulsionado pela sua necessidade de comida e 

proteção pessoal.  Ele caça, pesca e luta contra animais e semelhantes. Suas mãos são o 

primeiro instrumento de trabalho que conhece.  Essas ações não foram consideradas trabalho, 

mas sim, sobrevivência. 

Tempos depois surge a ideia de troca, era a forma de se beneficiar pelo trabalho 

alheio, e com seu próprio, beneficiar a outros. Na Idade Antiga (4.000 a. C.) o trabalho 

escravo é a mais expressiva representação do trabalhador. 

Na Idade Média havia três tipos básicos de trabalhadores: Os vassalos, que eram 

subjugados pelo Senhor Feudal; os servos das glebas, que eram praticamente escravos, pois 

poderiam ser vendidos ou trocados por outros trabalhadores e os Artesãos, que trabalhavam 

por conta própria e vendiam suas mercadorias. 

Gradualmente o trabalhador foi surgindo com uma nova característica. Passou a ser 

visto como uma pessoa, mesmo que seus direitos fossem bastante limitados, era uma pessoa, e 

não um objeto. 
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No século XVIII, com a Revolução Industrial é que o trabalhador passa a ter direitos. 

Surge nesse período a necessidade de trabalhadores para operar as máquinas a vapor, 

recentemente criadas, substituindo-se assim, o trabalhador escravo pelo assalariado. 

Maurício Godinho Delgado defende uma tipologia bastante comum em manuais de 

Direito do Trabalho que consiste na existência de quatro fases principais na evolução do 

Direito do Trabalho: Formação, intensificação, consolidação e autonomia. 

 A fase de formação inicia-se no Peel’sAct (Lei de Peel), no início do século XIX, 

na Inglaterra e cuida basicamente de normas protetivas aos menores, restringindo a utilização 

dos menores no trabalho.  

 Na segunda fase, intensificação se situa entre 1848 e 1890 e tem como marco o 

Manifesto Comunista de 1848 é quando surge na França, a liberdade de associação e a criação 

do Ministério do Trabalho. 

 A terceira fase, consolidação vai de 1890 a 1919, tendo como marcos principais a 

Conferência de Berlim (1890) e a Encíclica Católica (1891) coordenada pelo Papa Leão XIII, 

faz uma ampla referência a necessidade de novas posturas das classes dirigentes, frente a 

questão social. Em seu texto, definia obrigações dos empregadores e enfatizava o respeito e a 

dignidade da classe trabalhadora. 

 A última fase, autonomia do Direito do Trabalho, inicia-se em 1919, e estendem-

se as décadas posteriores do século XX. Marcam esse período a criação da OIT (1919), a 

Constituição do México (1917) e a da Alemanha (1919). 

 Ao final da Segunda Guerra temos o Constitucionalismo Social que traria a 

inclusão nas Constituições, de dispositivos pertinentes à defesa de interesses sociais, 

garantindo direitos trabalhistas. 

 No Brasil a influencia europeia pressionava para a criação de leis de proteção 

trabalhista e o compromisso internacional, assumido pelo país ao ingressar na Organização 

Internacional do Trabalho – OIT- levou os legisladores a criar leis de proteção. 

 Tivemos também muita pressão interna nesse sentido. Como por exemplo, o 

movimento operário que liderou muitas greves entre 1800 e 1900; a política trabalhista de 

Getúlio Vargas iniciada em 1930, etc. 

 Normas específicas de Direito do Trabalho surgem pela primeira vez na 

Constituição de 1934, sob a influência do constitucionalismo social.  Em 1937 a Constituição 



Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 6, n 1/202035

 

 

 

institui o sindicato único, vinculado ao Estado, proíbe a greve, que a época era vista como um 

recurso anti-social e nocivo à economia.  Era uma constituição corporativista, inspirada na 

Carta Del Lavoro de 1927 e na Constituição Polonesa, dessa forma, permitia que o Estado 

interferisse nas relações entre empregados e empregadores. 

O direito de greve surge na Constituição de 1946, regulamentando também, a 

participação dos empregados nos lucros da empresa, o repouso semanal remunerado e a 

estabilidade. 

Com a Constituição cidadã de 1988 inova sobre todas as anteriores ao definir que o 

poder emane do povo e para o povo. O modelo mais democrático de administração dos 

conflitos sociais garante mais direitos, inclusive sobre matéria trabalhista. 

Foram constitucionalizados vários direitos, considerados até então, invioláveis. 1 

Nos tempos atuais, tanta proteção ao trabalhador, cria situações de desemprego. A 

crise financeira faz com que empresas diminuam seu quadro de funcionários e demitam mais 

empregados. Dessa forma, clama-se por uma flexibilização de tais normas trabalhistas, cuja 

análise é o objetivo do presente trabalho. 

 

3 A FLEXIBILIZAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO 

 
Por ser o empregado a parte hipossuficiente na relação contratual, o direito do 

trabalho tem nele, o seu foco. É um direito basicamente protetivo ao trabalhador. Por estar 

subordinado e dependente da venda de sua mão de obra, aceita a relação contratual, mesmo 

em seu próprio prejuízo. 

Sendo assim, o Estado tomou para si a responsabilidade de proteger o empregado 

nessa relação. Porém, diante das transformações sociais e econômicas, o Estado tem se 

afastado da relação empregatícia, permitindo negociações trabalhistas mais livres, nem 

sempre favoráveis ao trabalhador. Surgiu assim, a idéia da flexibilização do direito trabalhista. 

A Flexibilização nesse âmbito entende-se como implantação de políticas neoliberais 

na área trabalhista. É um processo de adaptação das rígidas normas trabalhistas a atual 

realidade. Tem como objetivo diminuir o gasto com o empregado, alegadamente podendo 

oferecer mais empregos. 

Antonio Fabrício define assim o termo flexibilização: 
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A palavra flexibilidade entrou na língua inglesa no século XV. Seu sentido derivou 
originalmente da simples observação de que, embora a árvore se dobrasse ao vento, 
seus galhos sempre voltavam à posição normal. Flexibilidade designa essa 
capacidade de ceder e recuperar-se da árvore, o texto e restauração de sua forma. 
(GONÇALVES, 2007, P.58) 

 

O risco é que essa flexibilização vista pelos ingleses, seja deturpada e transformada 

em supressão de direitos trabalhistas. Levando o trabalhador a um retrocesso. 

Antônio Fabrício, citando Souto Maior, diferencia flexibilização de 

desregulamentação: 

 
Por flexibilização entende-se a adaptação das regras trabalhistas à nova realidade das 
relações de trabalho, que permite, e muitas vezes exigem um neo-ordenamento do 
sistema jurídico, não necessariamente no sentido de regular, de modo diferente, as 
relações de trabalho. Por desregulamentação identifica-se a idéia de eliminação de 
diversas regras estatais trabalhistas, buscando uma regulamentação por ação dos 
próprios interessados. Ambos, no entanto, quando apoiado no pressuposto da 
necessidade de alteração das relações de trabalho, para fins de satisfação do interesse 
econômico, no que se refere à concorrência internacional, e mesmo sob o prisma 
interno, acabam constituindo-se na mesma idéia, sendo que o termo flexibilização 
ainda possui um forte poder ideológico, por ter conceitualmente, um significado, 
mas atuar em outro sentido. (GONÇALVES, 2007, P.74). 
 

Oscar Ermida Uricarte também destaca que a flexibilização pode ser usada não 

apenas na geração de novos empregos, mas sim, em benefício apenas do empregador: 

 
Em termos gerais e no âmbito do direito do trabalho, a flexibilidade pode ser 
definida como eliminação, diminuição, afrouxamento ou adaptação da proteção 
trabalhista clássica, com a finalidade – real ou pretensa- de aumentar o investimento, 
o emprego ou a competitividade da empresa. (URIARTE, 2009, P.9) 

 

Independente do conceito adotado para definir flexibilização, há de se entender que 

está intrinsecamente ligada à instabilidade da política econômica. 

O equilíbrio entre o respeito à dignidade da pessoa humana e o desenvolvimento 

econômico deve prevalecer. A flexibilização deve ser aplicada como uma forma de geração 

de empregos, uma vez que existem questões relativas à ordem tributária, bem como as 

previdenciárias e os encargos sociais. 
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A corrente favorável a flexibilização justifica seu apoio, sob a alegação otimista que 

as regras serão adotadas em razão da crise, e podem ser benéficas à sociedade, aumentando o 

número de empregos e permitindo ajustes nas empresas sem gastos adicionais. 

Vale destacar que muito já foi flexibilizado em nosso Direito Trabalhista: Entre as 

mudanças podemos citar as seguintes inovações, que até então, eram mais rígidas e regidas 

pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT: 

 

Lei nº 8.949/94 – Acrescentou o parágrafo único ao art. 442 da CLT e pôs término à 

existência de vínculo empregatício entre o trabalhador cooperado e as cooperativas e entre 

aqueles e as empresas tomadoras de serviço destas.  O trabalhador passa a ser apenas um 

cooperado, não tem mais os mesmos direitos trabalhistas de alguém com vínculo de trabalho. 

Decreto 2.100 – O Brasil deixa de ser signatário da Convenção nº 185 da OIT que 

limita as demissões arbitrárias ou injustificadas. Sendo assim, o número de demissões se 

intensificou. 

Portaria nº 865/95 – O Ministério do Trabalho estabelece novos critérios de 

inspeção das normas de segurança e saúde do trabalho, segundo as quais, em constatando-se a 

ocorrência de infração em relação a estas, deverá ser feita simples comunicação à chefia, não 

havendo necessidade de ser lavrado auto de infração, o que diminui o rigor do cumprimento 

das normas relativas à segurança e à saúde do trabalho. 

Lei nº 9.477/97 – Introduziu fundos privados na Previdência Social, o FAPI (Fundo 

de Aposentadoria Programada Individual). 

Lei nº 9.491/97 – Possibilitou a utilização de recursos do FGTS para a privatização 

sem anuência do trabalhador. 

Medida Provisória nº 2.164-14/01 – Criou a possibilidade da previsão do banco de 

horas inserido no § 2º do art. 59 da CLT. 

Artigo 476-A da CLT – Permitiu que o contrato de trabalho fosse suspenso para que 

o empregado participe de curso de qualificação profissional. (usado principalmente quando a 

empresa se encontra em dificuldades financeiras). 

Súmula 331 do TST - Permitiu a terceirização de mão-de-obra para as atividades 

meio, secundária, acessória, auxiliar. O que antes só era permitido para a atividade meio. 
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Súmula 364, inciso II, do TST – Permitiu a fixação do adicional de 

periculosidade em percentual inferior ao legal e proporcional ao tempo de exposição ao risco, 

desde que pactuada em acordos ou convenções coletivos, mesmo em se tratando de uma 

norma que objetiva proteger a segurança e a saúde do trabalhador, portanto, norma de ordem 

pública, vetada à negociação coletiva. 

Súmula 349 do TST - Possibilitou a prorrogação da jornada em atividade insalubre, 

desde que haja autorização via negociação coletiva, dispensando a prévia inspeção da 

autoridade fiscal do setor de medicina e segurança do trabalho, contrariando o disposto no art. 

60 da CLT. 

A lei que mais recebeu destaque dentre as que normatizam flexibilização, foi a Lei 

9.601/98, que foi criada com o objetivo de solucionar o crônico problema do desemprego 

permitindo o trabalho por tempo determinado. A lei feriu o disposto na CLT, que diz ser o 

contrato de trabalho sucessivo e contínuo. 

 

3.1 Flexibilização no âmbito constitucional 

 

A Constituição Cidadã de 1988 inovou perante todas as outras constituições 

brasileiras. Ao definir que “todo poder emana do povo”, permitiu-se que as normas fossem se 

adequando a realidade político-social do país. 

Assim sendo, a flexibilização não é de todo impossível, ela poderá ser feita em razão 

da evolução social, baseada na realidade não prevista em 1988. 

Alguns princípios deverão ser respeitados e com base neles, as mudanças surgirão. 

 Constituição Federal estabelece em seu artigo 170, caput, princípios que devem ser 

respeitados para que o se alcance o desenvolvimento econômico, a valorização do trabalho e a 

livre iniciativa, assegurando assim, a dignidade de todos e a justiça social. 

O direito do Trabalho é regido por esses e outros princípios constitucionais, como o 

da dignidade humana, valor social do trabalho, vedação ao retrocesso, prevalência dos direitos 

humanos e aqueles especificados nos artigos 7º, 8º e 9º da Constituição Federal de 1988. 

A Constituição Federal determina o princípio da condição mais favorável como 

limitador da flexibilização dos direitos fundamentais do trabalhador, em seu artigo 7º, inciso 

XXVI, temos o reconhecimento das convenções e acordos coletivos, que tem autonomia para 
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flexibilizar algumas regras trabalhistas, salvo se retiram do trabalhador seus direitos 

fundamentais. 

Como a Constituição tem apenas três incisos que disciplinam os direitos trabalhistas, 

a flexibilização terá que adentrar ao ordenamento jurídico através de leis ordinárias, mas 

respeitando o texto constitucional. 

 

4 ARGUMENTOS FAVORÁVEIS 

 

Algumas medidas flexibilizadoras já estão em uso em nosso ordenamento jurídico. A 

própria Constituição permite alguma flexibilidade das normas, como por exemplo a redução 

salarial e a redução da jornada de trabalho (artigo 7º, inciso VI  e XIII, XIV, respectivamente). 

Essa medida só tem validade quando implementada através de negociação coletiva de 

trabalho. Mas o atual cenário brasileiro necessita de mais que isso. Surge assim, os 

incessantes pedidos de normas flexibilizadoras do Direito do Trabalho. 

O tema desperta polêmica na sociedade, sindicatos e entre os doutrinadores do 

assunto. Alguns argumentam que a rigidez das normas trabalhistas torna a onerosidade 

insuportável ao empresário. Esses defendem que o atual sistema deve ser revisto e 

modificado, pois só assim haverá eficiente crescimento econômico no país. 

Referindo-se a encargos sociais, José Pastore assegura que “o Brasil é campeão de 

impostos e encargos sociais, sendo um país de encargos altos e salários baixos, o que faz o 

trabalhador receber pouco e custar muito para aempresa.” (PASTORE, 2007, p. 108). 

A consequência para o alto valor tributário cobrado é o corte do número de 

funcionários finalizando com o desemprego. Nesse contexto, a flexibilização chega para 

impedir a demissão em massa de empregados, diminuindo a carga tributária gerada pelos 

mesmos. Dessa forma, valoriza-se a liberdade individual do trabalhador, permitindo que ele 

exerça seu direito de escolha em abdicar ou não de alguns de seus direitos. 

Defende-se a flexibilização como o fator que ajudará a economia, mantendo os atuais 

empregos e abrindo novos postos de trabalho. Dessa fora, as empresas se mantêm no mercado 

preservando os empregos. 

Isso não representa garantia de melhoras nos empregos, é apenas uma forma de abrir 

espaço para novos trabalhadores. 
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5 ARGUMENTOS DESFAVORÁVEIS 
 

Como toda mudança no ordenamento jurídico, essa não encontraria um consenso 

entre doutrinadores e partes envolvidas.  Assim sendo, temos opiniões contrárias a 

implementação de tais normas flexibilizadoras. 

Everaldo Gaspar Lopes de Andrade se posiciona contra a implementação da 

flexibilização e explica: 

É muito simples pregar ‘Livre Negociação’ num ambiente como esse – marcado 
pelo desemprego, ou subemprego, a miséria, baixíssimos salários, concentração de 
rendas, índices alarmantes de lucratividade. É muito simples porque um dos atores – 
enfraquecido, preocupado em preservar os empregos existentes e ameaçado pela 
instabilidade e pela imensa legião de desempregados que batem as portas das 
fábricas – não tem qualquer possibilidade de sucesso, no sentido de implementar 
melhorias nas condições de vida e de trabalho dos seus representados. (2008, P.238). 

No discurso a livre negociação seria a solução perfeita, mas a maioria dos 

trabalhadores não teriam o poder de barganhar, pois ainda seriam a parte mais frágil da 

relação. Acredita-se que a medida apenas agravaria a precariedade já existente nas relações 

trabalhistas. 

Acredita-se que a flexibilização quando aplicada em países em desenvolvimento, 

possa eliminar ou atenuar a proteção legal ao trabalhador, favorecendo assim, apenas ao 

empresário. 

É imprescindível uma mudança nas leis trabalhistas, a própria evolução social exige 

isso. Essa mudança precisa ser feita com base fundamentada na Constituição Federal, para a 

preservação e o respeito ao trabalhador, direitos esses,já garantidos pela nossa Constituição 

Federal de 1988. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento industrial e o desemprego em massa é a realidade de nosso 

mundo atual. Máquinas, cada vez mais modernas, dispensam o trabalho humano e o custo 

benefício é bem mais vantajoso aos empresários. 

Aliado a crise sócio-econômica nos levar a buscar soluções que satisfaçam a ambas 

as partes dessa relação, que exigirá sacrifícios de todos os envolvidos. 
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A flexibilização das leis trabalhistas surge em cenários de crise, onde busca manter a 

produção e garantir os empregos. É uma medida emergencial para amenizar os efeitos das 

crises. 

É inegável que abusos ocorrerão, porém, há de se levar em conta os benefícios 

trazidos por tais mudanças no Direito Trabalhista. De fato, o direito precisa se harmonizar 

com a evolução tecnológica e a globalização, e a forma que se apresenta é a flexibilização. As 

leis trabalhistas se tornam menos rígidas, alguns direitos serão mitigados em prol do bem 

comum. 

O tema é controverso, correntes doutrinárias se chocam. Aqueles que a defendem o 

fazem tendo como argumento principal a manutenção dos empregos. Os que a repudiam 

alegam que tais medidas têm o poder de retirar direitos arduamente conquistados pelos 

trabalhadores. 

Nós compartilhamos o pensamento da corrente doutrinária que defende a 

flexibilização, afinal, ela já vem ocorrendo por anos, e ainda assim, os direitos trabalhistas 

mais importantes estão sendo mantidos. 

É necessário que a mudança seja feita de forma gradual, que os órgãos responsáveis 

pela fiscalização estejam atentos ao abuso de empregadores, e a classe operária, 

historicamente mal remunerada, pouco qualificada, tenha a assistência de um sindicato forte e 

determinado a atuar em prol da dignidade do trabalhador. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa visa abordar um estudo acerca dos polímeros sintéticos, 

mais conhecidos como plásticos, analisando brevemente o histórico do surgimento dos 

polímeros, seu desenvolvimento e utilização nos dias atuais. Além disso, será analisada 

sua correlação ao meio ambiente e contrastada a legislação ambiental com as formas 

para combate a poluição marinha.  

Foi através de experimentos com polímeros, que se deu o surgimento da 

borracha natural, celulose e proteínas. Os polímeros são responsáveis por grande parte 

do desenvolvimento tecnológico da modernidade, em razão da matéria prima ligada a 

ele. Ocorre que, a má utilização aliada a mão humana, resulta em descartes indevidos 

que consequentemente geram poluição.  

Para o presente estudo, será abordada a poluição marinha, entendida como 

aquela resultante do descarte indevido de materiais nos mares. Os polímeros sintéticos, 

cujo mais conhecido é o plástico, são os principais materiais encontrados como 

causadores deste tipo de poluição.  

A área coberta por mares e oceanos é consideravelmente superior a extensão de 

terra, chegando a ocupar mais de 71% da superfície do planeta. Nesse sentindo, 

compreende-se a relevância da preservação das águas marítimas, não apenas pela vida 

que se concentra nos mares, mas por todo o ser vivo que possui alguma ligação com a 

água salgada. 
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Em contraponto a isso, sabe-se que cerca de oito milhões de toneladas de lixo 

plástico são lançadas nos oceanos anualmente. Estes resíduos descartados no oceano 

possuem origens distintas, como plásticos, papéis, restos de alimentos, pneus, vidro, 

entre outros materiais, no entanto a fonte mais expressiva de lixo depositado são os 

plásticos. Estima-se que cerca de 85% de todo lixo encontrado nos mares e oceanos é 

composto por plásticos. 

A poluição marinha possui como característica a presença tanto de lixos 

sólidos, quanto de poluentes líquidos no mar e oceano. É importante frisar que essas 

ações são frutos da atividade humana. 

Desta feita, a legislação se torna profunda aliada para combater este tipo de 

poluição. Congregado a ela, as políticas públicas tem papel primordial ao direcionar a 

preservação e, sobretudo, preservar o que ainda não foi degradado. 

O método utilizado foi o indutivo através de pesquisa bibliográfica com 

abordagem qualitativa, para assimilar os conceitos que o tema envolve. As fontes 

primárias estão na Constituição Federal de 1988 e na legislação ambiental e as fontes 

secundárias foram buscadas em doutrinas, revistas, jornais e artigos jurídicos 

desenvolvidos por estudiosos do Direito Ambiental. 

O levantamento bibliográfico forneceu as bases teóricas e doutrinárias a partir 

de livros e textos de autores de referência, tanto nacionais como estrangeiros. Enquanto 

o enquadramento bibliográfico utiliza-se da fundamentação dos autores sobre um 

assunto, o documental articula materiais que não receberam ainda um devido tratamento 

analítico. A fonte primeira da pesquisa é a bibliográfica que instruiu a análise da 

legislação constitucional e a infraconstitucional, bem como a doutrina que informa os 

conceitos de ordem dogmática. 

 

2 POLUIÇÃO MARINHA POR POLÍMEROS  
 

Entende-se a poluição marinha como o processo pelo qual ocorre o 

derramamento de materiais poluidores no interior dos mares com total descontrole e 

sem respaldo técnico, consequentemente resultando no aumento da poluição, sendo o 

lixo o principal poluidor. 

Ocorre que toda poluição terrestre que é despejada nos mares, ou é dissolvida 

ou acaba caindo nas correntes marítimas e são transportadas pelos oceanos. Com a 
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formação de enormes giros oceânicos, todo material plástico, que não é dissolvido, vai 

sendo acumulado em seu interior: 
A primeira vez que se teve a real dimensão do problema foi em 1997. 
Quando o americano Charles Moore e sua tripulação, após participarem de 
uma regata, voltavam de catamarã do Havaí para o sul da Califórnia. O 
capitão decidiu alterar o curso e experimentar uma nova rota, um pouco mais 
ao norte, passando pela borda do chamado Giro Subtropical do Pacífico 
Norte, uma grande área do oceano que, apesar das águas calmas, 
normalmente era evitada pelos marinheiros. Nesta região, Moore encontrou 
praticamente todo objeto possível de ser feito com plástico(ZANELLA, 
2013). 
 

Destaca-se, portanto, que os polímeros são macromoléculas formadas pela 

união de vários monômeros. Os polímeros têm como principais características a 

capacidade de substituírem metais, cerâmicas e materiais naturais em diversas 

aplicações domésticas, industriais, comerciais e aeroespaciais. Apesar dos materiais 

poliméricos terem revolucionado o desenvolvimento tecnológico deste século, seu 

surgimento, do ponto de vista científico, ocorreu na segunda metade do século passado 

(PITT; BOING et al., 2011). 

Nesse sentido, os polímeros sintéticos são então conhecidos popularmente 

como o lixo, este produzido de todas as formas e por toda espécie de ser humano. Desde 

aquele produzido em domicílio até ao lixo industrial produzido em larga escala.  

Depreende-se que o volume de lixo produzido e seu descarte indevido, 

apresentam conseqüências das piores possíveis, desde o acúmulo deste lixo até o óbito 

dos animais marinhos pela ingestão do lixo, as próprias aves, pelo mesmo fator. Não só 

por isso, mas o fato destes objetos apresentarem uma lenta decomposição, permitem que 

permanecem por enorme tempo nos oceanos gerando acúmulo e maiores riscos a 

sociedade. 
 
Os plásticos são um importante contaminante dos oceanos no mundo. Sua 
biodegradação química lenta permite que estes polímeros sintéticos 
permaneçam no ambiente marinho por décadas ou mais. Os impactos 
ambientais dos plásticos nos oceanos são enormes e incluem complicações à 
fauna marinha com a ingestão [destes plásticos] por aves e demais 
organismos que variam desde plânctons até mamíferos marinhos; dispersão 
de espécies microbianas para águas de onde não são nativas; transporte de 
contaminadores orgânicos em vários níveis tróficos (LAVENDER, 2010). 

 
Segundo essa mesma autora, a ingestão desta sopa de polímeros sintéticos é a 

grande causa morte de milhares de espécies marinhas, todo ano. Acontece que, a resina 

do plástico, ao repelir a água, atrai diversos outros poluentes, principalmente compostos 

orgânicos, como pesticidas, funcionando como verdadeiras esponjas de sujeira. 
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Consequência disso que essas misturas podem causar câncer e infertilidade e se 

acumulam ao longo da cadeia alimentar, podendo chegar aos seres humanos. O 

principal animal que consome estes plásticos são os plânctons, base de toda cadeia 

alimentar marinha. Em coleta de plânctons foi detectado que mais de 60% das espécies 

capturadas continham traços e resquícios de polímeros (LAVENDER, 2010).  

Neste sentido, afirma Paul Hagen:  
Plásticos no ambiente marinho matam um grande número de peixes. Redes 
feitas de algodão e outros materiais biodegradáveis, que rapidamente se 
desintegram na água salgada são agora quase que exclusivamente construídas 
somente com materiais sintéticos. [...] No Pacífico Norte estima-se que são 
introduzidas aproximadamente 1.624 milhas de redes de pesca a cada ano. 
Estas redes de pescas perdidas ou jogadas no meio marinho continuam fortes 
o suficiente para capturar peixes e animais marinhos por cerca de seis anos. 
Assim, estas redes fantasmas podem esgotar os recursos marinhos por anos 
ao prenderem os peixes e outros animais. Em 1974 armadilhas de lagostas 
perdidas ou descartadas no mar na costa da Nova Inglaterra, principalmente 
construídas com material sintético, foram responsáveis por uma perda anual 
estimada em mais de 248 milhões de dólares (HAGEN, 1990). 

 
Conforme se vê, mais da metade do que é capturado no oceano, já se encontra 

contaminado pela poluição plástica, em maior ou menor nível. Aliado a isto, também 

existe a poluição praticada pela atividade pesqueira, que é prejudicada pela poluição 

mas também responsável por sua produção. Através dos petrechos de pesca e das 

embarcações, quando partes destes materiais são deixados no mar, geram por 

conseqüência também a poluição marinha. 

Como afirma Guido Fernando da Silva Soares:  
Os espaços marinhos e oceânicos são o meio ambiente que mais tem sofrido 
danos de natureza catastrófica, a partir da entrada em cena de 
superpetroleiros, navios superdimensionadas em tamanho que levam com 
eles os riscos de uma extraordinária capacidade de destruição do meio 
ambiente marinho e das atividades comerciais e de entretenimento 
relacionadas ao uso de praias dos países banhados por essas águas (SOARES, 
2003). 

 
Por esta análise, percebe-se que tudo relacionado a poluição marinha e as 

desastres ocorridos no meio ambiente marítimo, são relativamente recentes, datadas a 

partir da década de 1960. Em especial para os espaços marítimos, os acidentes 

ambientais foram decisivos para a negociação, assinatura e ratificação de tratados 

multilaterais de caráter ambiental, a fim de preservar e prevenir nova degradação deste 

meio. O avanço tecnológico e industrial possibilitou a evolução da indústria naval que 

se tornou capaz de produzir navios cada vez maiores. Contudo, trouxe consigo um grave 

problema para o meio ambiente marinho, pois os desastres ambientais também se 

tornaram maiores (ZANELLA, 2014). 
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Embora a ONU tenha manifestado preocupação com o tema ambiental já em 

1949, por meio da Conferência das Nações Unidas sobre Conservação e Utilização de 

Recursos - UNCCUR; em 1954, por meio da Convenção Internacional para a Prevenção 

da Poluição do Mar por Óleo; e especialmente a partir dos anos 60, por meio de outros 

tratados importantes, o tema era conduzido de forma isolada dos direitos humanos e não 

abarcava uma visão ecológica dos problemas ambientais.  

Portanto, resta claro que a poluição marítima é um problema a ser resolvido em 

âmbito global, no sentido de que o prejuízo é observado por toda humanidade. Por isso 

o meio ambiente já vem sendo tratado em conjunto com os direitos humanos e o direito 

ao desenvolvimento, sob o viés da sustentabilidade. 

Lado outro, o combate a produção desregrada de polímeros sintéticos é fator 

preponderante para o alastramento da poluição por estes objetos. O plástico é, portanto, 

o grande vilão do meio ambiente.  
Com os estudos realizados, observou-se que estima-se que seja fabricado 
mais plástico nas últimas décadas do que no último século. Em 2025, avalia-
se que serão jogados 10 vezes mais plástico no mar, por ano. Em 2050, afere-
se que a população chegue à 10 bilhões de pessoas, calcula-se que a produção 
de plástico triplique. 90% dos plásticos são usados apenas uma única vez e 
são descartados. 80% dos resíduos plásticos do mar são provenientes da terra. 
Só nos Estados Unidos da América (EUA) 38 bilhões de garrafas são 
descartadas por ano, totalizando 2 bilhões de plásticos destinados em aterro, 
isso só de garrafas pets. A maioria desses plásticos fabricados são 
considerados descartáveis, mas como algo descartável pode ser feito de 
material indestrutível? (OCEANOS, 2016).  

 

Denota-se que, por esta análise, muitos dos primeiros plásticos produzidos no 

mundo, nem chegaram a se decompor, tamanha a agregação deste material ao meio 

ambiente. Aliado a isso, é a própria sociedade responsável pelo crescimento 

desordenado desta poluição, sustentada pela ideia do capital puro e simples.  
 
Esse aprimoramento ambientalmente adequado do ser humano, que congrega 
conhecimentos, valores, comportamentos e estilos de vida, materializa-se em 
uma série de manuais, catálogos, folhetins e campanhas ambientais para 
produção deste novo campo moral das relações na cidade. Um conjunto de 
informações específicas para tais instrumentos é gerado, e, dentre essas 
informações, um dos itens mais presentes é o tempo de decomposição de 
cada produto pertencente ao volume de lixo urbano.  
O lixo carrega, como modo de problematização do dispositivo ambiental, 
essa carga negativa que promete o fim do mundo causado pela 
irresponsabilidade individual dos citadinos e pelo fato dos resíduos serem 
cada vez menos orgânicos e mais sintéticos. São resquícios da sociedade 
industrial inservíveis para os hábitos humanos e indigestos para o 
ecossistema em prazo confortável para estes mesmos hábitos: “Uma coisa 
parecida com angústia de fim do mundo começa a penetrar em boa parte dos 
discursos dos ecologistas: a angústia de morte é um componente fundamental 
da nova sensibilidade ecológica” (Rodrigues, 1995, p.13). A ameaça de morte 
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implica mudança nos modos de vida e, com tal atribuição negativa, que 
remete à extração de recursos naturais e sua transformação em produtos de 
difícil degradação, as indústrias de embalagens iniciam uma articulação para 
ressignificar seus produtos perante seus consumidores (FRANÇA; SOUZA, 
2014, p. 9). 

 
Posto isso, o desenvolvimento sustentável passa a ser o fiel da balança a 

contrapor a poluição e ser o objeto transformador ao cenário atual de crescente poluição. 

Neste sentido, políticas públicas voltadas a manutenção das águas e benefícios fiscais 

pela diminuição da poluição, se mostram como eficazes a amenizar as conseqüências 

que a poluição desenfreada tem resultado.  

 

2.1 A legislação ambiental em contraste a poluição marinha  
 

Conforme explanado, a poluição marinha tem sido objeto de estudo de forma 

relativamente recente, e, por isso, não só em sede nacional mas também 

internacionalmente. Como prova disso, temos que a partir da década de 70 que se 

iniciaram as primeiras convenções internacionais para discutir o tema.  

Foi em Estocolmo, em 1972, que ocorrera a primeira conferência Mundial 

sobre o Homem e o Meio Ambiente, denominada de Conferência de Estocolmo, tendo 

como discussão principal um alerta sobre as consequências da industrialização crescente 

para o meio ambiente. Em função disso, também em 1972 foi realizada Convenção de 

Londres, para regular o despejo de resíduos no mar e a Convenção para prevenção e 

proteção contra despejo de resíduos por navios no mar, em 1973.  

Além destas, em 1982 foi realizado na Jamaica a Conferência das Nações 

Unidas sobre Direito o Mar, com principal objetivo de definir sobre os limites do mar 

territorial em cada país, bem como sobre os ambientes marinhos no geral. Em que pese 

a ordem da realização destas convenções, sua entrada em vigor no Brasil não obedeceu 

a mesma ordem.  

No Brasil, através do Decreto nº 87.566/82, promulgou-se o texto da 

convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outros 

Materiais (BRASIL, 1982), concluída em 1972 em Londres. Nesta promulgação, 

definiu-se o que seriam resíduos ou outras substâncias, como materiais de qualquer 

natureza atirados ao mar e alijamento, como todo despejo ou afundamento deliberado, 

de resíduos ou outras substancias, efetuados por embarcações, aeronaves, plataformas 

ou outras construções, efetivadas no mar. O principal instrumento deste decreto seria o 
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compromisso que se fazia a proibir o alijamento de quaisquer resíduos ou substancias 

em qualquer forma ou condição (BRASIL, 1982).  
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81, já havia 
previsto que o Ministério Público pode ingressar com a ação para reparação 
dos danos ambientais, mas, com o advento da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, Lei da Ação Civil Pública, além do rol de legitimados ter sido 
ampliado para outros organismos públicos e associações ambientais, tornou-
se mais eficaz a atuação na defesa do meio ambiente pelo Ministério Público, 
com a previsão do inquérito civil, procedimento investigatório essencial para 
busca dos elementos necessários para a propositura da ação (PORTO, 2000, 
p. 54). 

 
O advento da lei de política nacional de meio ambiente se tornou uma forma de 

resguardar o cidadão de um direito coletivo, a ser utilizado o ministério público como 

órgão a respaldar e resguardar a concretude da defesa dos interesses do cidadão.  

Também por intermédio do Decreto nº 1.530/1995, entrou em vigor o que fora 

definido na convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, concluída em 1982 na 

Jamaica. Este decreto passou a definir o que seria poluição marinha, cujo conceito seria, 

basicamente, a introdução do homem, de forma direta ou indireta, de materiais ou 

substancias nocivas, que possam provocar danos aos recursos vivos e a vida marinha, 

riscos à saúde do homem e entrave as atividades marítimas, incluindo a pesca e as 

outras atividades legítimas no mar (BRASIL, 1995).  

Teve o presente decreto como principais instrumentos, o estabelecimento dos 

limites territoriais do mar bem como os critérios para delimitação das zonas econômicas 

exclusivas dos Estados. Além disso, possibilitou aos Estados ribeirinhos, a legislar 

sobre o controle de poluição nas águas onde prevalece a soberania nacional.  
Para evitar uma paralisia causada pela incerteza, alguns instrumentos de 
direito internacional de proteção ao meio ambiente criados a partir dos anos 
1980 têm permitido os Estados Partes a proceder termos de um precautionary 
approach. Esta abordagem foi pioneira na legislação ambiental alemã durante 
os anos 1970 e 1980, onde foi denominada de “princípio da precaução”. Este 
princípio seria, portanto, a garantia contra os riscos potenciais, pois caso não 
haja certeza a respeito do impacto ambiental a ser ocasionado por 
determinada ação antrópica, tal atividade deveria ser cessada até que sejam 
produzidos novos estudos e se tenha a certeza sobre todas as suas 
consequências, riscos e possíveis danos provocados ao meio ambiente 
(ASLAN; OLIVEIRA; PINTO, 2018, p. 4).  
 

Essa ideia deveria ser a essência do direito ambiental aplicado, precavendo 

para evitar o acontecimento dos desastres observados, cuja conseqüência é a 

impossibilidade de retorno ao status quo, via de conseqüência, prejuízo a natureza e a 

vida humana, que já apresentam resultados negativos em função desta poluição.  
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Prosseguindo a análise, com relação à Convenção de 1973 realizada em 

Londres, somente em 1998 foi promulgada pelo Brasil através do Decreto nº 

2.508/1998, conhecida como MARPOL, versando sobre a Prevenção da Poluição 

causada por Navios. Dentre as definições mais importantes, destaca-se o que seria 

substância nociva, como sendo qualquer substancia que seja despejada no mar capaz de 

gerar risco para a saúde humana, danificar os recursos biológicos e a vida marinha.  

Ainda sobre o decreto, trouxe a definição do que seria lixo marítimo, nos 

seguintes termos:  
Todos os tipos de rejeitos de mantimentos, rejeitos domésticos e 
operacionais, exceto peixe fresco e suas partes, gerados durante a operação 
normal do navio e passíveis de serem descartados contínua ou 
periodicamente, exceto aquelas substâncias que estão definidas ou listadas 
em outros anexos da presente Convenção (MARPOL, 1973). 
 

   Via de consequência produziu também esta convenção, transformada em 

decreto para recebimento pela legislação nacional, instrumentos que visavam a 

proibição de lançamento de todos os tipos de plástico no mar e regulação das distâncias 

e condições de lançamento dos outros tipos de resíduos. Além disso, determinou o 

comprometimento dos governos de cada parte signatária a assegurar o provimento de 

instalações para a recepção do lixo nos portos e terminais do país. Destaca-se também a 

exigência de que os navios autorizados a transportar mais de 15 (quinze) pessoas são 

obrigados a possuir planos de gerenciamento do lixo e manutenção de registros relativos 

ao lixo produzido, através de livro de registro (BRASIL, 1998). 

Portanto, os decretos surgiram em razão da submissão do Brasil as convenções 

realizadas pela Organização das Nações Unidas, todas elas anteriores a Constituição de 

1988. Constituição que não versou especificamente acerca da poluição marítima, 

tratando o meio ambiente com um todo, usando o termo “meio ambiente 

ecologicamente equilibrado”, para definir a importância do cuidado:  
 
A Constituição Federal de 1988 pela técnica de imperativos jurídico-
ambientais mínimos resguarda enfática e até pleonasticamente, três núcleos 
jurídicos duros associados à proteção do “meio ambiente ecologicamente 
equilibrado”: a) os processos ecológicos essenciais, b) a diversidade e 
integridade genética, e c) a extinção de espécies (artigo 225, § 1º, I, II e VII). 
Os dois primeiros, na forma de um facere, um “atuar” (= imperativo mínimo 
positivo); o terceiro, como um “evitar”, um non facere(= imperativo mínimo 
negativo) (BENJAMIN, 2008). 

 
Nesse sentido, apresenta o Estado a imposição de obrigação a sociedade de 

cuidado e preservação do meio ambiente, como forma de cuidado da atual e futura 
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geração, sob a ótica do princípio da equidade intergeracional como forma de gestão 

ambiental do país.  

Através do artigo 225 a Constituição estabelece regras específicas voltadas a 

proteção e preservação do meio ambiente, e apresenta como regras gerais as 

estabelecidas no artigo 170 (Dos Princípios Gerais da Ordem Econômica) e art. 186 II 

(Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária), entre outros; e regras de 

competência, a exemplo das encontradas nos artigos 21 (IX, XIX, XX, XXIII, a , b e c; 

e XXV), 22 (IV, XII, XIV, XXVI e parágrafo único), 23 (III, IV, VI, VII, IX e XI) e 24 

(I,VI, VII, VII). (BRASIL, 1988).  

Refletindo sobre a normatização constitucional acerca do meio ambiente, 

Mauro Figueiredo de Figueiredo assim dispõe: 
 
Sob o enfoque constitucional, não pode haver qualquer motivo, econômico 
ou social, que possa retirar do Estado ou da sociedade o dever da proteção 
ambiental, até porque esse é a base daqueles. O desenvolvimento no Brasil, 
portanto, não pode ser outro que não o desenvolvimento sustentável e, por 
isso, políticas, programas e projetos de desenvolvimento devem garantir o 
que Benjamin considera como imperativos jurídico-ambientais mínimos 
(FIGUEIREDO, 2016).  

 
Nesse diapasão, a norma infraconstitucional também deve refletir a finalidade 

exposta na carta magna, de preservar e proteger o meio ambiente de forma equilibrada. 

Inicialmente, tem-se a legislação ambiental de caráter genérica, através da Lei 

nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, 

portanto, englobando a questão da poluição por polímeros. A Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza, e a Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca (BRASIL, 1981), 

(BRASIL, 2000), (BRASIL, 2009).  

Além destas, em pesquisa encomendada pela frente ambiental do Congresso 

Nacional, Ilidia Martins Juras, assim dispôs:  
A Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, com destaque para o 
artigo 7º, inciso XIV, alínea “b”, que incumbe à União, entre outras 
atribuições, a de promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e 
atividades localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma 
continental ou na zona econômica exclusiva; a Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, o Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana; Lei n. 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico e para a política federal de saneamento básico; Lei nº 
12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; Lei nº 9.433, 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional 
de Recursos Hídricos; Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, que dispõe sobre 
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a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento 
de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 
nacional; Lei nº 7.802/1989, que prevê registro para produção, exportação, 
importação, comercialização e uso de agrotóxicos (JURAS, 2012).  

 
Não bastando as já apontadas, há ainda a Lei da pesca, nº 11.959/2009, que 

coloca limite na criação de algumas espécies, impedindo acesso às águas de drenagem 

de bacia hidrográfica brasileira, exigindo permissão para importação de espécies 

aquáticas para fins ornamentais e de aquicultura, em qualquer fase do ciclo vital 

(BRASIL, 2009).  

Também a Lei nº 6.938/1981, a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que 

disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos ambientais, a Lei nº 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como lei de crimes ambientais, que entre outras 

providências estabelece as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente (JURAS, 2012), (BRASIL, 1981), (BRASIL, 

1985), (BRASIL, 1998). 

As respectivas leis disciplinam formas de atuação do poder público através do 

ministério público na tentativa de controlar o meio ambiente numa perspectiva 

preventiva e, não ocorrendo, passa-se então a perspectiva punitiva, através da aplicação 

de sansões penais e civis, com incremento inclusive de penalidades financeiras para os 

poluidores.  

Além disso, a legislação apresentada define os limites de poluição, abrindo 

espaço para que ainda haja o resultado negativo, sob fundamento que a extinção total da 

poluição é fato impossível, apresentando-se, no entanto, dentro da realidade mas, ainda 

assim, não possibilita que os índices de poluição apresentem números positivos.  

Portanto, não se trata da ausência de legislação o fato do aumento na poluição 

marinha bem como a não aplicação das penalidades da arcabouço jurídico já existente. 

O que se tem de concreto é uma poluição que cresce vertiginosamente sob um errôneo 

argumento da inexistência de leis que coíbam tais atos. Ao contrário disso, a legislação 

apresentada comprova o contrário.Assim, não se trata exclusivamente da aplicação da 

legislação para se coibir a poluição, mas uma proposta de políticas públicas voltadas a 

diminuição desta poluição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A abordagem realizada acerca da poluição marinha demonstra que sua 

existência é uma realidade em todo mundo, não diferente do ocorrido no Brasil. Dentre 

as diversas possibilidades de se caracterizar a poluição, destaca-se a poluição por 

polímeros sintéticos, em razão do tempo de permanência bem como das consequências 

ao meio ambiente. 

Os polímeros, tidos como marco histórico do período atual, considerando os 

exemplos da idade da pedra, idade do ouro, e assim em diante, os polímeros, pela 

diversidade de formas, marca o último século pela sua identidade. Entretanto, seus 

desdobramentos também produzem consequências negativas.  

Desta forma, se caracterizando o polímero sintético como plástico, este 

apresenta resultado de tamanho prejuízo ao meio ambiente marítimo, em razão da 

demora em decomposição e, sobretudo pelos efeitos causados por seu acúmulo nas 

águas. Conforme analisado, todo o lixo depositado nos oceanos quer seja de forma 

voluntária ou involuntária, produz elevadas mortes de espécies marinhas bem como gera 

impossibilidade de se gerarem novas vidas.  

Para se combater a poluição e se tornar forma de preservação, a legislação 

deveria ser o elo a rechaçar essa degradação. Neste ponto, não se pode dizer da 

inexistência ou do diminuto número de regras que dispõe acerca do meio ambiente 

marítimo. Ao contrário disso, o número de leis que versam sobre a proteção das águas 

marítimas e suas espécies, no Brasil, são de número satisfatório, para não se dizer 

elevado. Entretanto, o que se tem, na verdade, é uma falta de efetividade no 

cumprimento destas regras.  

Isso pode estar aliado a falta de aplicação imediata das penalidades existentes e 

sobretudo no exemplo da efetividade punitiva das leis, o que, lado outro, resulta no 

aumento das infrações ambientais pela fragilidade dos órgãos de controle e 

principalmente no poder punitivo por parte do judiciário, em razão da morosidade na 

aplicação destas punições.  

Nesse sentido, pode-se compreender que o combate a poluição marinha por 

polímeros sintéticos não se trata da ausência de legislação sobre o tema, pelo contrário, 

a legislação existente é capaz de abarcar as situações de poluição, sem que com isso aja 

uma falta de possibilidades de se assistir os atos de degradação. No entanto, o que se 

propõe é uma assistência mais próxima aos atos de poluição para uma resposta mais 

efetiva e eficiente aos danos causados ao meio ambiente marinho.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa abordar quando o exercício da liberdade de expressão nas 

redes sociais extrapola os limites, gerando consequências a ponto de lesar os direitos da 

personalidade de terceiro ensejando o direito a reparação pordanos morais ao ofendido. De 

modo a contribuir para essa análise serão apresentados casos concretos envolvendo os três 

institutos, quais sejam: liberdade de expressão, direitos da personalidade e danos morais. 

Em um primeiro momento, aborda-se a liberdade de expressão, delimitando seu 

significado, conteúdo e objetivo. Para melhor compressão da liberdade de expressão no 

direito brasileiro, adentrou-se na história do país de modo a expor em qual momento e de que 

forma o direito à liberdade se tornou presente nas Constituições do Brasil. 

No primeiro tópico, buscou-se refletir acerca das restrições de conteúdo do exercício 

da liberdade de expressão de modo a correlacionar com os direitos da personalidade que serão 

tratados no capítulo subsequente. O segundo item, de forma breve, versa sobre os direitos da 

personalidade honra e imagem,como são compreendidos, sua relação com a dignidade da 

pessoa humana e, por fim, a sua aplicação como norma.Os conceitos de dano e em especial 

dano moral foram abordados no terceiroitem, relacionando os danos morais reparáveis com os 
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direitos da personalidade. Para maior abrangência foi abordado neste capítulo além da 

responsabilidade civil, os ilícitos: calúnia, injúria e difamação, crimes contra a honra. 

No quarto tópico tratou-se da liberdade de expressão nas redes sociais, para tanto, 

adentrou-se na história da internet e consequentemente na sua evolução, de modo a impactar o 

direito como ocorre atualmente principalmente quanto ao abuso do exercício da liberdade de 

expressão, causando danos morais. 

Na última parte discorre-se sobre a colisão do direito à liberdade de expressão e os 

direitos da personalidade também previstos no ordenamento jurídico brasileiro.Com o 

objetivo de traçar os limites de tais direitos, apresenta-se o princípio da proporcionalidade, 

demonstrando, assim, a necessidade de sopesamento entre os preceitos fundamentais 

envolvidos, uma vez que os direitos fundamentais necessitam de proteção especial dada a 

íntima ligação com a dignidade da pessoa humana. 

 

2 DEFINIÇÃO DE LIBERDADE E LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
 

A liberdade foi e é objeto de significativas discussões tanto em contextos filosóficos, 

sociológicos, históricos e no estudo dos direitos individuais. No decorrer dos séculos 

diferentes estudiosos buscaram compreender e definir o que é liberdade e o direito à 

liberdade. 

Stuart Mill (2014) defendia de forma veemente o direito à liberdade, a liberdade de 

cada indivíduo pensar e fazer o que bem entendesse. Para Stuart Mill (2014) a liberdade é um 

meio que possibilita o progresso social, pois um ser livre não é passivo a toda e qualquer 

situação que se depara, sua liberdade possibilita a criação de novos métodos e ideias para a 

alteração da realidade fática. Em suma: 
Para Stuart Mill, o direito à liberdade é uma forma, um caminho para o 
desenvolvimento individual e também da comunidade, devendo o Estado assegurá-
lo e punir quem o exerce de modo abusivo, prejudicando terceiros atingindo outros 
direitos. (MILLapud MAIA, 2016, p. 08). 
 
Muitas teorias definem a liberdade como resistência à opressão ou à coação da 
autoridade ou do poder. Trata-se de uma concepção de liberdade no sentido 
negativo, porque se opõe – nega – à autoridade. Outra teoria, no entanto, procura 
dar-lhe sentido positivo: é livre quem participa da autoridade ou do poder. (SILVA, 
2017, p. 234). 
 

Entretanto, José Afonso da Silva (2017) afirma que o defeito dessas teorias é 

definir a liberdade em função da autoridade. 
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O problema está em estabelecer, entre a liberdade e a autoridade, um equilíbrio tal 
que o cidadão médio possa sentir que dispõe de campo necessário à perfeita 
expressão de sua personalidade. (LASKIapud SILVA 2017, p. 234). 
 
Portanto, não é correta a definição de liberdade como ausência de coação. O que é 
válido afirmar é que a liberdade consiste na ausência de toda coação anormal, 
ilegítima e imoral. Daí se conclui que toda a lei que limita a liberdade precisa ser 
normal, moral e legítima, no sentido de que seja consentida por aqueles cuja 
liberdade restringe.  (SILVA, 2017, p. 234).(grifonosso). 

 

Segundo Caetano(apudCARVALHO, 2007, p. 607)“[...] a liberdade é inerente à 

pessoa humana, dando o espaço que cada indivíduo precisapara atribuir a si mesmo as regras 

e normas de sua função”. 
 
A liberdade, em sentido geral, consiste no estado de não estar sob controle de 
outrem, de não sofrer restrições ou imposições, tendo aqui sentido negativo. É a 
ausência de oposição ou impedimentos externos, que muitas vezes tiram o poder de 
cada um fazer o que quer: nesse sentido, liberdade não se confunde com capacidade, 
e a falta de capacidade não limita a liberdade (Hobbes). Mas significa também “a 
faculdade ou o poder que a pessoa tem de adotar a conduta que bem lhe parecer, sem 
que se deva obediência a outrem. (CAETANO, 2007, p. 607)  

 

Já a Declaração de Direito do Homem e do Cidadão (ONU, 1789, online)1 de 1789 

definiu a liberdade da seguinte forma: 

 
Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. 
Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão 
aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos 
direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. 
 
Artigo 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é 
vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que 
ela não ordene.  

 

John Locke (apud MAIA, 2016, p. 9) compreende a liberdade como “[...] um 

patrimônio, que foi cedido pelo homem ao Estado, em diminuta parte, para que assim fosse 

vencido o estado de natureza, com a criação de instituições sociais que defendessem a parte 

dos direitos que continuam em poder do indivíduo.”  

Ao analisar o art. 19 da Declaração dos Direitos do Homem (ONU, 1948, online)2de 

1948 verifica-se que a liberdade é interpretada como direito de receber e transmitir 

informações e ideias, podendo ser considerada, portanto, uma espécie de liberdade. Art. 19 

“Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 

 
1 http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-
Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-
1789.html 
2http://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf 
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liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e 

ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.”. 

Conforme pode ser observado, estudiosos, ao analisarem o que é a liberdade 

atribuíram a ela diferentes conceitos, a depender do contexto em dita liberdade estava 

inserida. John Locke, de acordo com o trecho anteriormente transcrito, ao expor sua 

compreensão de liberdade, trouxe ela a partir de uma ótica mais ampla, partindo da relação 

entre indivíduo e Estado e não como simples objeto de estudo do direito, como realizaram, 

tanto a Declaração de Direito do Homem e do Cidadão (ONU, 1789)de 1789, como a 

Declaração dos Direitos do Homem (ONU, 1948) de 1948. Ditas declarações buscaram 

normatizar a utilização da liberdade, para tanto, necessitaram conceitua-la dentro de um 

contexto jurídico, podendo-se compreender o exposto nos artigos como a expressão da 

liberdade, logo uma espécie da liberdade. 

Segundo Paesani (2013, p.5) “Hoje, os doutrinadores enquadram os direito e as 

liberdades em “gerações” ligadas ao período histórico em que se afirmam e aos documentos 

que os tutelaram”. 

Entre as liberdades e direitos de primeira geração compreendem-se todas as 

liberdades de caráter individual; os direitos sociais e culturais são considerados de segunda 

geração; estando a paz e a autodeterminação dos povos dentre as liberdades e direitos de 

terceira geração; e por fim as novas tecnologias da comunicação abrangidas pela quarta 

geração. (PAESANI, 2013). 

Infere-se que, a liberdade, considerada de primeira geração, possui conexão com os 

chamados direitos de quarta geração no que se refere as novas tecnologias de comunicação, 

assim percebe-se que a liberdade vem adquirindo novas formas de exercício. Conforme 

Paesani (2013, p. 6): 

 
O sistema de informação tornou-se articulado e complexo e tem conquistado um 
espaço sempre crescente na sociedade e o reconhecimento constitucional nas 
legislações do maiores países do mundo. A amplitude da manifestação do 
pensamento encontra reforço e limites- e não poderia ser de outra forma – em 
numerosas normas constitucionais. 
 

 

Diante dessas informações, para melhor compreensão dentro do contexto brasileiro 

da liberdade de expressão, é importante entender as particularidades quanto ao significado, 

bem como a proteção e restrição da liberdade de expressão no ordenamento jurídico do Brasil. 
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2.1 Liberdade de expressão na Constituição Federal de 1988 
 

Provavelmente devido ao período de “ditadura” vivida no Brasil e tendo a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) de 1988 sido promulgada pouco depois do fim da 

repressão à liberdade de expressão, houve no texto normativo evidente e especial proteção aos 

direitos referentes à liberdade de expressão, que adquiriu status de direito fundamental. 

“A ênfase na proteção à liberdade de expressão é grande no Texto Constitucional 

brasileiro, [...] pois buscou-se privilegiar a liberdade em seus mais variados aspectos com 

vistas a consolidar a democracia”. (MEYER-PFLUG,2009, p.73). Atualmente, “[...] a 

liberdade de expressão é um dos mais relevantes e preciosos direitos fundamentais 

correspondendo a uma das mais antigas reivindicações dos homens de todos os tempos.” 

(MENDES, BRANCO 2014, p. 263). 

Logo no art. 3º da Constituição Federal (BRASIL, 1988, online)3 dentre os 

objetivos da República Federativa do Brasil está o de construir uma sociedade livre, 

evidenciando a importância e preocupação dos constituintes de que o Brasil tenha uma 

população livre, tomando inclusive o sentido de forma de assegurar a dignidade dos 

indivíduos. 

Prevista no artigo 5º da Constituição Federal (BRASIL, 1988),a liberdade de 

expressão está no rol dos chamados direitos dos cidadãos, é considerada uma cláusula pétrea, 

por ser vedada a supressão desta garantia do texto constitucional, não havendo possibilidade 

da extinção do direito nem mesmo por meio de emenda à Constituição. 

No que concerne à liberdade de expressão o artigo 5º da Constituição Federal dispõe 

o seguinte: 

 
Artigo. 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. 
 
[...] 
 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
 
[...] 
 
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias; 
 

 
3http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
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[...] 
 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença.(BRASIL, online)4(grifo 
nosso). 
 

Verifica-se que a defesa da liberdade se dá em cenários distintos nos âmbitos 

intelectuais, artísticos, científicos e o de comunicação, sendo este último direcionado a todos 

os indivíduos, uma vez que independe da área de atuação profissional da pessoa, 

correspondendo a liberdade de comunicação a um dos objetos de discussão deste trabalho.  

José Afonso da Silva (2014, p. 100), ao comentar o art. 5º, inciso IX da Constituição 

de 1988, adere à tese de que a liberdade de expressão deriva da liberdade de manifestação do 

pensamento: 
A liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, assegura neste inciso, é a liberdade de exteriorização, dessas 
atividades. As manifestações intelectuais, artísticas e científicas são formas de 
difusão e manifestação do pensamento, tomando esse termo em sentido abrangente 
dos sentimentos e dos conhecimentos intelectuais, conceptuais e intuitivos.  

 

Enquanto Samantha Ribeiro Meyer-Pflug (2009, p.66) afirma que: 

 

[...] a liberdade de expressão engloba a exteriorização do pensamento, idéias, 
opinião convicções, bem como de sensações e sentimentos em suas mais variadas 
formas, quais sejam, as atividade intelectuais, artísticas, científicas e de 
comunicação. Diz respeito à expressão de qualquer “concepção intelectiva”.  (sic) 

 

Embora a Constituição (BRASIL, 1988) coloque como distintas a liberdade de 

expressão, pensamento e informação, neste trabalho, manifestação do pensamento e 

informação serão tratados como espécies do gênero liberdade de expressão, uma vez que 

existe ampla compreensão do entendimento de liberdade. 
 
Incluem-se na liberdade de expressão faculdades diversas, como a de comunicação 
de pensamentos, de ideias, de informações e de expressão não verbais 
(comportamentais, musicais, por imagem etc.). O grau de proteção que cada uma 
dessas formas de se exprimir recebe costuma variar, mas, de alguma forma, todas 
elas estão amparadas pela Lei Maior. (MENDES, BRANCO,2014, p. 263). 

 

A Constituição (BRASIL, 1988, online)5,no artigo 220, prevê que “A manifestação 

do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 

veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. 
 

 
4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
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A Constituição conferiu ampla proteção à liberdade de pensamento ao reconhece-la 
como direito fundamental e cláusula pétrea, o que impede que qualquer meio estatal 
suprima essa garantia, ou venha a pretexto de uma possível regulação, violar o seu 
núcleo essencial. Para que a regulamentação à liberdade seja legítima deve se 
fundamentar no Texto Constitucional. (MEYER-PFLUG, 2009, p.66) 

 

É pacífico entre os doutrinadores brasileiros que a liberdade de expressão é um dos 

fundamentos de um Estado Democrático de Direito, sendo vedada a censura. Assim, de 

acordo com o parágrafos 1º e 2º do artigo 220 “Nenhuma lei conterá dispositivo que possa 

constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV;” (BRASIL, 1988, 

online)6e é“[...] vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística” 

(BRASIL, 1988,online)7. 

“A censura prévia significa o controle, o exame, a necessidade de missão que se 

submete, previamente e com caráter vinculativo, qualquer texto ou programa que se pretende 

ser exibido ao público em geral.” (MORAES, 2006, p.60).Afirma, ainda que “O caráter 

preventivo e vinculante é o traço marcante da censura prévia, sendo a restrição à livre 

manifestação de pensamento sua finalidade antidemocrática.” (MORAES, 2006, p.60). 

 
Convém compreender que censura prévia, no texto constitucional, significa ação 
governamental, de ordem prévia, centrada sobre o conteúdo de uma mensagem. 
Proibir a censura significa impedir que as ideias e fatos que o indivíduo pretende 
divulgar tenham que passar, antes, pela aprovação de um agente estatal. (KARPEN 
apud MENDES; BRANCO2014, p. 265).  

 

Salienta-se que o exercício da liberdade de expressão: 

 
[...] compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, 
indiferentes ou favoráveis, mas também aquelas que possam causar transtornos, 
resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe a partir da 
consagração do pluralismo de ideias e pensamentos, da tolerância de opiniões e do 
espírito aberto ao diálogo. (MORAES,2006, p. 113). 

 

Outro fator importante da liberdade de expressão está no direito do indivíduo de não 

externar seus anseios, ideias, posições, opiniões etc., o direito a expressar-se de modo a se 

expor aos outros é um direito, e não um dever. O fato de alguém não querer evidenciar suas 

convicções também pode ser compreendido como o exercício de sua liberdade. 

Sabe-se que o mundo está passando por uma fase de avanço tecnológico, 

principalmente em relação ao desenvolvimento da internet muito ligada as redes sociais, meio 

 
6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
7http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
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que possibilita que os seus usuários se expressem livremente e que essas manifestações 

alcancem um número maior de indivíduos. 

 
A principal característica do momento histórico marcado pelo avanço no 
desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação em que vivemos é a 
facilidade de produzir, buscar e disseminar, a qualquer momento, informações. Na 
“Era da Informação”, portanto, lembrar de um fato tornou-se a regra, enquanto 
esquecê-lo tornou-se a exceção. (LEMOS; SOUZA, 2016, p. 123, online)8 

 

Muitos arquivos que antes eram apenas físicos e que com o passar do tempo 

acabavam sendo esquecidos, atualmente vêm sendo eternizados, uma vez que muitos estão 

sendo digitalizados e disponibilizados na internet ou na mídia. Essa possibilidade de que 

acontecimentos sejam eternizados está sendo objeto de discussões em virtude da possibilidade 

do “direito ao esquecimento”. 

O tema tem íntima relação com as tecnologias que atingem grande número de 

pessoas, criando questionamentos quanto à possibilidade no âmbito jurídico de se impedir que 

o passado retorne ao presente e que sejam tais fatos trazidos de forma descontextualizada, 

desconforme a realidade; ou que ainda que sejam verdades que o indivíduo tenha o direito de 

não ter os acontecimentos passados ligados eternamente a ele. (FARIAS, ROSENVALD, 

2017) 

Tendo em vista o desejo de muitos não terem seu passado eternamente os 

acompanhando ampliou-se a discussão quanto ao direito ao esquecimento, “espécie de tutela 

jurídica que concederia autorização para que as pessoas buscassem meios para que não se 

disponibilize ao público fatos indesejados.” (SOUZA; LEMOS, 2016, p. 123) 

Acerca do assunto, em 2013 durante a VI Jornada de Direito Civil, realizada pelo 

Conselho da Justiça Federal, foi elaborado o enunciado 531 o qual possui vinculação com o 

artigo 11 do Código Civil (2002) o qual dita que “a tutela da dignidade da pessoa humana na 

sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento” (CJF, online)9. A justificativa para 

criação desse enunciado foi a seguinte: 

 
Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se acumulando 
nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das 
condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do ex-detento à 
ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a 
própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado 

 
8https://itsrio.org/wp-content/uploads/2017/02/marco_civil_construcao_aplicacao.pdf 
9https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142 
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aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são 
lembrados.(CJF, online)10.  

 

Este tema está tão presente no Brasil que no dia 12.06.2017 foi discutido com 

profundidade durante audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal, sob a 

presidência do Ministro Dias Toffoli. (SCHREIBER, 2017) 
No Brasil existem alguns projetos de lei sobre direito ao esquecimento, visando até 
mesmo inserir esse tratamento no corpo do Marco Civil da Internet. O PL nº 
7881/2014, de autoria do Deputado Eduardo Cunha, determina que “[é] obrigatória a 
remoção de links dos mecanismos de busca da Internet que façam referência a dados 
irrelevantes ou defasados, por iniciativa de qualquer cidadão ou a pedido da pessoa 
envolvida.” (SOUZA; LEMOS, 2016, p. 35) 

 

O desejo de desindexar alguns termos no resultado de busca pela internettraz “o risco 

assim de que forma através da qual se busca implementar o direito ao esquecimento possa vir 

a ameaçar o exercício da liberdade de expressão (Artigo 5, IX CF) e do direito à informação 

(Artigo 5º, XIV e XXXIII, e Artigo 220, §1º). Traçar um equilíbrio aqui é de fundamental 

importância.” (SOUZA; LEMOS, 2016, p. 123) 

Logo, embora não seja possível determinar que alguém deva esquecer algum fato, o 

direito ao esquecimento vem com o intuito e, sob a justificativa de proteção a vida privada de 

modo que situações que envolvam a vida das pessoas não sejam constantemente lembradas.  

(SOUZA; LEMOS, 2016). No entanto, embora exista quem defenda o “direito ao 

esquecimento” com o uso da internet e sua capacidade de eternizar fatos através das 

postagens, está cada vez mais difícil que uma lembrança ou fato seja dissipado. Outrossim, 

conquanto se justifique o direito ao esquecimento em virtude da proteção a intimidade, exigir 

que algo seja simplesmente apagado ou tratado como evento que nunca aconteceu pode 

atingir significante o direito à liberdade de expressão. 

Com o surgimento da Internet e a ampla utilização das redes sociais “A liberdade 

informática, ou seja, a utilização de instrumentos informáticos para informar e para informar-

se, não é uma consequência natural da configuração da Internet, é uma decorrência direta da 

liberdade de informação que se fundamenta em preceito constitucional” (PAESANI, 2013, p. 

06). Todavia, apesar de ser um instrumento democrático que possibilita aos indivíduos se 

expressarem e exercerem sua liberdade de expressão, a “rede” se tornou também um meio de 

propagação de ofensas e ódio, no qual as pessoas por vezes ofendem os direitos da 

personalidade de terceiro como se nunca fossem sofrer as consequências de seus atos. 

Não obstante a proteção à liberdade de expressão: 

 
10https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142 
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A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, e a livre 
divulgação dos fatos devem ser interpretadas em conjunto com à honra e à vida 
privada (CF, art. 5º, X), bem como a proteção à imagem (CF, artigo 5º, XXVII, a), 
sob pena de responsabilização do agente divulgador por danos matérias e morais 
(CF, art. 5º, V e X). (MORAES,2006, p.547). 

 
A garantia da liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não houver 
colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores 
constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, avaliação 
ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, envolvendo tema 
de interesse público, ou não, de importância e de valor; ou não. (MENDES; 
BRANCO,2014, p. 265). (grifo nosso). 
 

Dentre as limitações constitucionais da liberdade de expressão, se encontram as 

materiais que determinam que: “[...] há valores básicos e direitos fundamentais que hão de ser 

sempre preservados, como a dignidade da pessoa humana, a justiça, a solidariedade e os 

direitos à liberdade de religião, de expressão, de associação”. (BARROSO, 2018, p. 24). 

Diante disso, ainda que a liberdade de expressão possua proteção constitucional, uma 

vez que se encontra presente no artigo 5º do diploma, possuindostatus de direito 

fundamental,não se trata de direito ilimitado, sendo a própria Constituição Federal (BRASIL, 

1988) a fonte de sua limitação.  

 

2.2 Limitação da liberdade de expressão 
  
 

A liberdade plena não existe, o que existe é um campo restrito, no qual apenas dentro 

dele pode-se exercer a rasa liberdade que é concedida pelo Estado aos indivíduos dele 

integrante sem infringir as normas vigentes no país, tendo em vista o próprio Estado é o 

responsável pela criação de leis que regulamentam o exercício desse direito. 

 
É fácil de ver, pois, que o texto constitucional não exclui a possibilidade de que se 
introduzissem limitações à liberdade de expressão e de comunicação, estabelecendo, 
expressamente, que o exercício dessas liberdades haveria de se fazer com 
observância do disposto na Constituição. Não poderia ser outra a orientação do 
constituinte, pois, do contrário, outros valores, igualmente relevantes, quedariam 
esvaziados diante de um direito avassalador, absoluto e insuscetível de restrição. 
(MENDES, 1994. p. 298). 
 
Ninguém defende que as ações possam ser tão livres quanto as opiniões”. Ações têm 
consequências que estão sujeitas ao controle e repressão governamentais. A 
liberdade de expressão de opiniões também não é irrestrita. Uma coisa é afirmar, 
numa roda de amigos, que toda propriedade é um roubo. Bem outra é expressar a 
mesma opinião aos brados, acompanhado de uma multidão enfurecida, diante da 
mansão de uma pessoa rica. Falar em público é, de certa forma, agir ou levar à ação. 
E as más consequências da ação ou fala de determinada pessoa não são protegidas 
pelo princípio da liberdade, encontrando-se além de seus limites, já que as 
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consequências dos atos devem ser imputadas àquele que pratica à ação, e a 
sociedade pode e deve punir severamente aquele que por seus atos prejudicar as 
outras pessoas.(MILL, 2014, online)11. 

 

O fato da liberdade de expressão ser um princípio constitucional não impede a 

criação de restrições e limites quanto a utilização de tal direito, podendo essas limitações 

serem de caráter constitucional ou infraconstitucional. Essa limitação deve se dar de forma 

excepcional como meio de garantir a efetivação de outros direitos e garantias constitucionais. 

(TORRES, 2013). 

Somente poderá ser cerceado em casos em que violem direitos alheios ou 
disposições gerais previamente estabelecidas pelo Estado. Isso representa, em 
verdade, o reconhecimento da importância da pluralidade de pensamento e 
intelectualidade dos membros da sociedade, os quais devem ter garantida a 
possibilidade de exercício dos direitos fundamentais à liberdade de expressão, a qual 
se maximizou com o surgimento das redes sociais na internet. (MAIA, 2016, p. 14). 

 

Stuart Mill (2014,online)12 em relação à restrição do exercício da liberdade de 

expressão afirma que: 

 
[...] o único objetivo pelo qual a humanidade pode, de forma individual ou coletiva, 
interferir com a liberdade de ação de qualquer de seus membros é a proteção dela 
própria. E que o único propósito pelo qual o poder pode ser constantemente exercido 
sobre qualquer membro de uma comunidade contra vontade deste, é o de prevenir 
danos para outros membros [...] Para justificar uma intervenção, a conduta que se 
deseja impedir da parte dele deve ameaçar outra pessoa. 

 

Conforme visto em tópicos anteriores é vedada a censura prévia e é assegurada 

constitucionalmente a livre manifestação do pensamento, o que não significa que os excessos 

cometidos pelas pessoas no exercício de sua liberdade não serão punidos. 

 A própria Constituição Federal,no artigo 5º, inciso V, determinaque “[...] é 

assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem” (BRASIL, 1988, online)13, ou seja, os abusos porventura 

ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e 

 
11https://books.google.com.br/books/about/Sobre_a_liberdade.html?id=941HDwAAQBAJ&printsec=frontcover
&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=snippet&q=A%20liberdade%20de%20express%C3%A3o%20de%20
opini%C3%B5es%20tamb%C3%A9m%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20irrestrita&f=false 
12https://books.google.com.br/books?id=941HDwAAQBAJ&pg=PT15&dq=O+objetivo+da+liberdade,+a+sua+r
az%C3%A3o+de+ser,+a+utilidade,+%C3%A9+o+aumento+do+bem-
estar+da+humanidade.+A+liberdade+constitui-
se+na+%C3%BAnica+e+infal%C3%ADvel+fonte+do+aprimoramento+da+humanidade.&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwjS5auPqMjfAhXCgpAKHW0FBfgQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=true 
13http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/cons tituicaocompilado.htm. 
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apreciação pelo Poder Público com a consequente responsabilidade civil e penal de seus 

autores. 

 

3 DIREITOS DE HONRA E IMAGEM 
 

A liberdade de expressão é um direito humano, o qual é protegido pela Declaração 

Universal dos Direito Humanos. Tanto a Declaração Universal dos Direitos humanos como a 

Constituição Federal do Brasil reconhecem em seu artigo 1º o direito a dignidade da pessoa 

humana.A Constituição Federal (BRASIL, online)14 em seu artigo 1º, inciso III, prescreve que 

“A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa 

humana”.   

Como em outros países, a dignidade da pessoa humana passou a integrar a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) devido às crises sociais e políticas suportadas pelo país, 

no caso do Brasil a dignidade da pessoa humana recebeu status de direito fundamental, tendo 

em vista a tortura e outros atos desrespeitosos praticados contra as pessoas na época do 

regime militar. (SILVA, 2014). 
 
O respeito à dignidade da pessoa humana encontra-se em primeiro plano, entre os 
fundamentos constitucionais pelos quais se orienta o ordenamento jurídico brasileiro 
na defesa dos direitos da personalidade (CF, art. 1º, III). Segue-se a especificação 
dos considerados de maior relevância – intimidade – vida privada, honra e imagem 
das pessoas – com a proclamação de que é “assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação” (5º, X). (GONÇALVES, 2014, 
p. 191) 

 

Os direitos da personalidade são inerentes ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, conforme reconhecido pelo Conselho de Justiça Federal na IV Jornada de Direito 

Civil: 

 
Enunciado 274 - Os direitos da personalidade, regulados de maneira não-
exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da 
pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da 
dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode 
sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação. (BRASIL, 2007, 
online)15 (grifo nosso). 

 

Ditos direitos “caracterizam-se pela extrapatrimonialidade, pois tutelam a existência 

e a interioridade do ser humano. Assumem papel de centralidade no Código Civil (artigos 11 

 
14 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
15 https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/219 
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a 21) e representam a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana no direito 

privado.” (FARIAS; ROSENVALD; BRAGA NETTO, 2017, p. 113).  

A lei nº 10.406 (BRASIL, 2002) de dez de janeiro de 2002 que instituiu o Código 

Civil prevê em seus artigos 11 e 12 que: 

 
[...] com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 
voluntária, podendo-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas 
em lei. (BRASIL, 2002, online)16. 
 
 

Existem duas correntes doutrinárias que explicam de forma distinta a origem e a 

definição dos direitos da personalidade, a corrente positivista e a naturalista. Esses direitos são 

divididos entres os inatos que seriam, por exemplo, direito a vida e a integridade moral, e os 

adquiridos, que são atribuídos às pessoas pelo direito positivo. (GONÇALVES, 2014). 

De forma sucinta, aqueles que aderem à corrente positivista sustentam que os direitos 

da personalidade decorrem da concepção- jurídico-normativa, ou seja, necessitam de uma 

norma que crie o direito, enquanto os adeptos do direito natural defendem que existem 

direitos inerentes à pessoa humana que são prerrogativas individuais as quais as legislações 

modernas reconhecem e a jurisprudência vêm protegendo atualmente. (GONÇALVES, 2014). 

A doutrina assim conceitua os direitos da personalidade:                                                 

 
Consideram-se como da personalidade os direitos reconhecidos à pessoa humana 
tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento 
jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a 
higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos. (BITTAR, 
1995, p. 1). 

 

Rubens Limongi França (apud TARTUCE, 2017, p. 80) afirma que “Direitos da 

personalidade dizem-se as faculdades jurídicas cujo objeto são a própria pessoa do sujeito, 

bem assim da sua projeção no mundo exterior.” 

 
São direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, a sua 
integridade física (vida, alimentos, próprio corpo vivo ou morto, corpo alheio vivo 
ou morto, partes separadas do corpo vivo ou morto); a sua integridade intelectual 
(liberdade de pensamento, autoria científica, artística e literária) e sua integridade 
moral (honra, recato, segredo pessoal, profissional e doméstico, imagem, identidade 
pessoal, família e social). (DINIZ apud TARTUCE, 2017 p. 80). 
 

 
16 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm 
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Consideram-se, assim, direitos da personalidade reconhecidos à pessoa, tomada em 
si mesma e em suas necessárias projeções sociais. Enfim, desenvolvimento da 
pessoa humana, em que se convertem as projeções físicas, psíquicas e 
individualizando-se de modo a lhe emprestar segura e avançada tutela jurídica. 
(CHAVES, ROSENVALD apud TARTUCE, 2017 p. 80). 
 
Os direitos da personalidade são os direitos subjetivos da pessoa de defender o que 
lhe e próprio, ou seja, a identidade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação, a honra, 
a autoria etc. Por outras palavras, os direitos da personalidade são direitos comuns 
da existência, porque são simples permissões dadas pela norma jurídica, a cada 
pessoa, de defender um bem que a natureza lhe deu, de maneira primordial e direta. 
(TELLE JÚNIOR apud DINIZ, 2014, p. 134).  

 

Cada indivíduo é titular dos direitos de sua personalidade, são direitos 

personalíssimos (direito à honra, à imagem etc.) sendo, portanto, intransmissíveis e 

irrenunciáveis, uma vez que inexiste possibilidade de transmissão a outrem nem renunciar, já 

que os direitos da personalidade são inerentes ao próprio indivíduo. Os direitos da 

personalidade são ainda absolutos, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis, não sujeitos a 

desapropriação e vitalício. (GONÇALVES, 2014). 

Absoluto como consequência da oponibilidade erga omnes, possui caráter geral, 

tendo em vista que é inerente à toda pessoa humana; ilimitados, porque o rol de direitos da 

personalidade disposto no Código Civil (BRASIL, 2002) tem caráter exemplificativo, ou seja, 

existem mais direitos da personalidade que não se fazem presentes no código; imprescritível, 

pois não extinguem pelo uso, decurso do tempo ou pela inércia em defende-lo, impenhorável, 

e não passivo a desapropriação, em razão de ser inerente, inseparável; e como última 

característica é a vitaliciedade, dado que os direitos da personalidade acompanham o 

indivíduo até sua morte e tem-se ainda que alguns direitos ainda que após a morte são 

resguardados como a honra e moral. (GONÇALVES, 2014). 

Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, no entanto eles 

podem ser cedidos como no caso da imagem para um comercial ou uma novela ou outra obra. 

Outro fato é no que diz respeito a indisponibilidade dos direitos da personalidade, isso porque, 

esse direito não é absoluto, tendo em vista que é passível de limitação voluntária. Neste 

sentido o enunciado número 4 da I Jornada de Direito Civil(CFJ, 2002, online)17 define 

que:“O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que 

não seja permanente nem geral”.  

 
17https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/650 
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Conforme prescreve a Constituição Federal (BRASIL, 1998, online)18, no art. 5º, 

inciso X “[...] são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

Os direitos à intimidade e à própria imagem formam a proteção constitucional à vida 

privada, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. A 

proteção constitucional refere-se, inclusive à necessária proteção à própria imagem frente aos 

meios de comunicação em massa. (MORAES, 2006, p. 131). 

Neste trabalho serão tratados apenas os direitos da personalidade no que diz respeito 

à honra, vida privada e intimidade, ou seja, aqueles que se referem à integridade moral, uma 

vez que o objetivo principal é compreender quando a utilização da liberdade de expressão 

atinge de forma negativa os direitos da personalidade, tendo em vista que dita liberdade não 

abrange a violência contra terceiro, ainda que, moral. 
 
A honra é o conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o 
respeito dos concidadãos, o bom nome, a reputação. É direito fundamental da pessoa 
resguardar essas qualidades. A pessoa tem o direito a preservar a própria dignidade – 
adverte Adriano de Cupis – mesmo fictícia, até contra ataques da verdade, pois 
aquilo que é contrário à dignidade da pessoa deve permanecer um segredo dela 
própria (MONREAL apud SILVA, 2017, p. 211). 
 
 
O direito à honra alcança tanto o valor moral íntimo do homem como a estima dos 
outros, a consideração social, o bom nome, a boa fama, enfim, o sentimento ou a 
consciência da própria dignidade pessoal refletida na consideração dos outros e no 
sentimento da própria pessoa. Envolve, portanto, a honra subjetiva, a primeira tendo 
por núcleo o sentimento de autoestima do indivíduo, o sentimento que possui acerca 
de si mesmo, e a honra objetiva significando o conceito social que o indivíduo 
possui. (CARVALHO, 2007, p. 601). 
 
 
A privacidade não se confunde com a intimidade, mas esta pode incluir-se naquela. 
Por isso a tratamos de modo diverso, apesar de a privacidade voltar-se a aspectos 
externos da existência humana — como recolhimento na própria residência sem ser 
molestado, escolha do modo de viver, hábitos, comunicação via epistolar ou 
telefônica etc. — e a intimidade dizer respeito a aspectos internos do viver da 
pessoa, como segredo pessoal, relacionamento amoroso, situação de pudor etc. 
(DINIZ, 2014, p. 150). 

 

Distingue-se ainda o direito de privacidade do direito à intimidade. Considera-se que 
a vida social do indivíduo divide-se em pública e privada. Por privacidade deve-se 
entender os níveis de relacionamento ocultados ao público em geral, como a vida 
familiar, o lazer, os negócios, as aventuras amorosas. Dentro, contudo, dessa 
privacidade há outras formas de relações, como as que se estabelecem entre 
cônjuges, pai e filho, irmãos, namorados, em que poderá haver abusos ou violações. 
Assim, na esfera da vida privada há um outro espaço que é o da intimidade. Há, 
portanto, uma noção de privacidade em que as relações interindividuais devem 
permanecer ocultas ao público e existe o espaço da intimidade, onde pode ocorrer a 

 
18 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
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denominada “tirania da vida privada”, na qual o indivíduo deseja manter-se titular 
de direitos impenetráveis mesmo aos mais próximos. (CARVALHO, 2007, p. 601). 

 

Para melhor alcance de qual o limite da liberdade de expressão e do entendimento da 

ofensa aos direitos da personalidade se adentrará à compreensão do instituto da 

responsabilidade civil e por conseguinte de dano moral e em que consiste sua aplicação. 

 

4 UTILIZAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NAS REDES SOCIAIS 
 

Liberdade de expressão, direitos da personalidade e reparação por danos morais são 

temas complexos que se correlacionam ao serem analisados no aspecto fático. Importante 

questão acerca desses conteúdos é quando se extrapola o exercício da liberdade de expressão 

a ponto de gerar o dever de reparação de outrem por danos morais. 

 
O Estado liberal protege a liberdade de expressão dos indivíduos com um de seus 
fundamentos. No entanto, é necessário impor restrições ao seu exercício, pois do 
contrário ela pode representar a queda desse Estado, se for exercida de forma 
absoluta e irrestrita. De um lado se garante a liberdade de expressão como 
fortalecimento do Estado, e de outro normas que punem abusos no seu exercício. 
(MEYER- PFLUG, 2009, p. 83) 

 

O que se vê é que embora a liberdade de expressão seja um direito constitucional ele 

não é irrestrito a ponto de não gerar consequências a quem se utiliza dele, na verdade, o que a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) confere aos Brasileiros e residentes no país é o direito 

de se expressar nos limites impostos no ordenamento jurídico, e é desde que arquem com a 

responsabilidade civil e penal sobre a opinião difundida, conforme pôde ser observado no 

decorrer deste trabalho. 

Por longo tempo a grande preocupação quanto ao exercício da liberdade de 

expressão estava ligada às manifestações da imprensa devido ao seu largo alcance, porém, a 

partir dos anos de 1990, com o surgimento da internet e posteriormente das redes sociais e sua 

popularização no mundo e também no Brasil surgiu o dilema de como disciplinar a utilização 

da internet e o direito à liberdade de expressão, bem como assegurar a dignidade da pessoa 

humana no que concerne os direitos da personalidade diante da nova tecnologia. 

Com a democratização da internet ocorreu a difusão das informações e ampliou-se a 

possibilidade das pessoas manifestarem sua opinião de modo a atingir maior números de 

indivíduos. Todavia: 
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[...] a liberdade de expressão aliada à internet nem sempre é usada com o intuito de 
construção de uma comunidade melhor ou em prol de alguma causa social. Por 
vezes, a liberdade conferida pela web e garantida constitucionalmente, é utilizada de 
forma a macular a honra e a imagem de outrem.(FELTRIN; RAMINELLI, 2012, 
p.4) 

 

A internet muitas vezes é vista como “terra sem lei”, na qual as pessoas inserem suas 

opiniões, sem que essas manifestações gerem qualquer responsabilidade ou consequência, 

contudo o grande dilema é: até que ponto alguém pode se expressar sem correr o risco de ser 

responsabilizado civilmente. 

 
Não há mais como o Direito ficar distante dessa realidade de maximização do direito 
fundamental à liberdade de expressão pelo uso das redes sociais na internet, uma vez 
que tal expansão, inevitavelmente, traz consigo o aumento nas rotas de colisão entre 
referido direito fundamental, a liberdade de expressão, e outros da mesma natureza, 
que com ele se choquem em casos concretos, tais, como a imagem ou a honra das 
pessoas. (MAIA, 2016, p. 63) 

 

Atualmente, as redes sociais se tornaram locais, nos quais as pessoas inserem seus 

anseios, opiniões, descontentamentos e também o seu ódio, se escondendo atrás de uma tela 

como se o fato de não estarem sendo vistas ou devido a distância se tornassem inatingíveis. 

 
Muitas pessoas – tanto jovens quanto mais velhas – ficam encorajadas diante da 
possibilidade de serem anônimas, achando que nunca serão surpreendidas, mesmo 
que deixem vestígios digitais. Muitas pessoas experimentam uma dificuldade maior 
em conter seus impulsos online do que em situações sociais no espaço real. Parte da 
questão é que há um lapso de tempo entre enviar um e-mail e receber uma resposta. 
A ausência de uma figura de autoridade em um espaço não mediado estimula as 
pessoas a agirem por impulso. (PALFREY; GASSER, 2011, p. 108, online)19 
 

 
Além, de ofensas aleatórias nas redes sociais entre diversos indivíduos, os quais 

podem caracterizar dano moral, tem-se, também, o cyberbulling.  

O bullying no direito brasileiro é conceituado como: 

 
[...] intimidação sistemática (bullying) todo ato de violência física ou psicológica, 
intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo 
ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, 

 
19https://books.google.com.br/books?id=LBQwDwAAQBAJ&pg=PA108&lpg=PA108&dq=Muitas+pessoas+%
E2%80%93+tanto+jovens+quanto+mais+velhas+%E2%80%93+ficam+encorajadas+diante+da+possibilidade+d
e+serem+an%C3%B4nimas&source=bl&ots=yakPKzEEgJ&sig=ACfU3U0NUWLMREnDyMwgyU-NCNF1 
5CptIA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwim5dW2yNriAhUQILkGHZFuD4QQ6AEwAHoECAkQAQ #v=on 
epage&q=Muitas%20pessoas%20%E2%80%93%20tanto%20jovens%20quanto%20mais%20velhas%20%E2%8
0%93%20ficam%20encorajadas%20diante%20da%20possibilidade%20de%20serem%20an%C3%B4nimas&f=f
alse 
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causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as 
partes envolvidas (BRASIL, 2015, online)20 

 

Já o cyberbullyingde maneira geral: 
 
[...] constitui uma nova expressão do bullying, enquanto agressão, ameaça e 
provocação de desconforto, premeditadas e repetidas, realizadas com recurso a 
dispositivos tecnológicos de comunicação, tais como o e-mail, o chat, o blogue, o 
telemóvel, etc., contra uma vítima de estatuto semelhante mas que tem dificuldade 
em defender-se.(AMADO, MATOS, PESSOA, JÄGER, 2009, p. 303) 

 

É verdade que houve um grande avanço tecnológico nos últimos anos, contudo ainda 

existe problemas quanto a disciplinação jurídica em relação ao seu uso, em especial no que 

concerne à liberdade de expressão.  

 
A imposição de restrições à liberdade de expressão na Internet é um problema 
controvertido, pois esta se expandiu de uma maneira relativamente subtraída à 
censura, e, no entanto, com a generalização de sua utilização, surgem questões 
concernentes à garantia de bens constitucionalmente protegidos. (MACHADO apud 
SILVEIRA, p. 81, 2007) 

 

Por conseguinte, durante anos no Brasil o legislador de forma direta e indiretamente 

tratou de assuntos referentes a utilização da internet em seus diferentes âmbitos como a 

liberdade de informação, crimes cometidos via internet, dentre outros, mas tudo isso de forma 

esparsa em leis diversas, cujo foco não era regulamentar de forma geral a utilização da rede 

mundial de computadores no âmbito nacional. (MAIA, 2016) 

Desta forma, em que pese a legislação brasileira tentasse se modernizar no que 

concerne à utilização da internet e das redes sociais, foi somente no ano de 2014 que foi 

sancionada a primeira lei nacional que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres 

para o uso da internet no Brasil com o intuito de regular a utilização de tal tecnologia e 

determinar as diretrizes para atuação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 

relação a Matéria. A lei nº 126965 conhecida como “Marco Civil da Internet” foi promulgada 

no dia 23 de abril de 2014 (BRASIL, 2014, online)21 tendo como fundamento o respeito à 

liberdade de expressão.  

 
Como se sabe, trata-se de lei amplamente celebrada, tanto no Brasil quanto no plano 
internacional, por sua formulação precisa de direitos e deveres na internet, prevendo, 
dentre várias questões, uma ferramenta poderosíssima para o combate dos delitos 

 
20https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13185-6-novembro-2015-781868-publicacaooriginal-148595 
-pl.html 
21 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm 
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virtuais, qual seja: a obrigação da guarda de logs de conexão e logs de acesso de 
todos os usuários da internet brasileiros, pelo prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses 
respectivamente. (SOUZA; LEMOS, 2016, p.143) 

 

Inovador, o Marco Civil foi crucial para o desenvolvimento da internet nos últimos 5 
anos. Sua aplicação, entretanto, foi por vezes bastante controversa, como no caso do 
bloqueio de aplicativos ou das regras sobre a neutralidade de rede. Em meio a esses 
debates, a vida das brasileiras e dos brasileiros se tornou cada vez mais digital. 
(ANTONIALLI; CRUZ; VALENTE, 2019, online)22 

 

Após, o Marco Civil da Internet, houveram significativas mudanças na forma de 

responsabilizar os indivíduos em virtude de postagens na internet. A lei 12.965/2014 

(BRASIL, 2014), cinco anos depois de ser sancionada, está sendo importante para a garantia 

da liberdade de expressão, uma vez que determinou de quem seria a responsabilidade pelo 

conteúdo postado nas redes sociais; se seria o usuário que postou a informação ou as 

plataformas que permitiram que este conteúdo ganhasse visibilidade. (OLIVA, 2019) 

 
Muitas plataformas de internet, como Facebook, Twitter e Youtube, operam a partir 
da publicação de conteúdos gerados por terceiros. A responsabilidade por eventuais 
danos causados por esses conteúdos tornou-se, portanto, ao longo dos anos, uma 
questão sensível: de um lado, argumentos ligados a direitos como liberdade de 
expressão e acesso à informação justificavam a adoção de modelos regulatórios que 
isentam as plataformas de responsabilidade por conteúdos postados antes que haja 
decisão judicial que os considere como ilegítimos ou ilegais, garantindo que suas 
políticas e termos de uso comportem a divulgação ampla e plural de conteúdos; de 
outro, argumentos ligados a direitos como privacidade, honra e imagem justificavam 
a adoção de arranjos regulatórios que impõem circunstâncias mais variadas de 
responsabilização, incentivando as plataformas a implementar políticas mais 
restritivas, na tentativa de evitar o risco pela condenação ao pagamento de 
indenizações. (OLIVA, 2019, online)23 

 

A fim de solucionar esses conflitos o artigo 19 da lei nº 12.965/2014 (BRASIL, 

2014, online)24 trouxe a seguinte redação: 

Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor 
de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não 
tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro 
do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, 
ressalvadas as disposições legais em contrário.  

 
Consequentemente: 

 
22http://www.internetlab.org.br/pt/especial/especial-marco-civil-5-anos-por-que-devemos-celebrar/ 
23http://www.internetlab.org.br/pt/especial/responsabilidade-de-intermediarios-e-a-garantia-da-liberdade-de-
expressao-na-rede/ 
24http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm 
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Com o aumento do volume de propagação dos pensamentos e informações 
expressados nas redes sociais na internet é demasiadamente maior do que a 
quantidade que o mundo estava acostumado a ter com os meios de comunicação 
tradicionais, aumentou-se também o potencial de que tais expressões de 
pensamentos e opiniões agridam terceiros e até mesmo configurem crimes. Isso faz 
com que o direito fundamental à informação, ampliado com as redes socais na 
internet, entre em rota de colisão mais acentuada com outros direitos fundamentais 
previstos, inclusive, no artigo 5º, da Constituição Federal Brasileira de 1988. 
(MAIA, 2016, p. 221) 

 

Sabe-se, ainda, que em 2018 foi aprovada a lei geral de proteção de dados nº 13.709 

(BRASIL, 2018, online)25 e editada pela Medida Provisória 869 (BRASIL, 2018, online)26. 

Dita lei é responsável por alterações na lei do “Marco Civil da Internet” etem previsão de 

entrar em vigor em agosto de 2020 (BRASIL, 2018). 

 

5 COLISÃO ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE HONRA E IMAGEM 

 

 

  O aumento de ataques pessoais relacionados a honra e imagem tem como 

ferramenta a internet por meio das redes sociais, todavia, não se pode esquecer que também é 

um meio importante para o exercício da democracia. Ademais, “sabe-se que a democracia 

necessita do direito à liberdade de expressão para se efetivar e ser exercida plenamente. Nesse 

passo, as redes sociais na internet são instrumentos para o fortalecimento democrático, bem 

como para a própria instrução, até mesmo a básica do indivíduo.” (POPPER, Karl Raimund 

apud MAIA,2016, p. 63). Contudo: 

 
Não há mais como o Direito ficar distante dessa realidade de maximização do direito 
fundamental à liberdade de expressão pelo uso das redes sociais na internet, uma vez 
que tal expansão, inevitavelmente, traz consigo o aumento nas rotas de colisão entre 
referido direito fundamental, a liberdade de expressão, e outros da mesma natureza, 
que com ele se choquem em casos concretos, tais, como a imagem ou a honra das 
pessoas. (MAIA,2016, p. 63) 

 

É inegável que o avanço tecnológico trouxe consigo grande interação entre diferentes 

indivíduos em maior escala e alcance do que o mundo estava acostumado. As interações no 

meio virtual ocorrem de modo acelerado havendo grande fluxo de informações o que permite 

 
25http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm 
26https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135062 
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violações de direitos entre os usuários da “rede”, possibilitando colisões entre os direitos à 

liberdade de expressão e outros direitos como a honra e imagem dos usuários da internet. 

(MAIA, 2016) 

A matéria colisão entre normas é objeto de significativas discussões doutrinárias em 

âmbito internacional e nacional, por influentes operadores do direito como Robert Alexye 

Lenio Streck.  

É possível que em casos reais ocorram diferentes espécies de colisões normativas, 

como entre regras e princípios, regras e regras, e princípios e princípios, porém quando as 

normas possuem mesma hierarquia dentro do ordenamento a solução jurídica se torna mais 

complexa. (ALEXY, 2006) 

Antes de adentrar ao método amplamente utilizado no Brasil para a solução do 

conflito de colisão entre direitos fundamentais de mesma hierarquia, como o direito à 

liberdade de expressão e os direitos da personalidade, honra e imagem, é importante 

compreender quando ocorre a colisão. “Fala-se em colisão entre direitos fundamentais quando 

se identifica conflito decorrente do exercício de direitos fundamentais por diferentes 

titulares”. (MENDES, 2014, p. 236). Ou seja, quando direitos fundamentais que gozam na 

Constituição de mesmo poder normativo, estando hierarquicamente no mesmo nível, sendo 

esses direitos exercidos por agentes diversos, de modo a conflitarem entre si, diante disso, 

haverá uma colisão normativa.  

Em que pese não estar explicitamente presente na Constituição Federal do Brasil, 

o princípio da proporcionalidade é um recurso constantemente utilizado para dirimir conflitos 

entre normas de mesma hierarquia, logo, aplicado entre o choque da liberdade de expressão e 

os direitos da personalidade, visando sempre a proteger a dignidade da pessoa humana.  

 
A regra da proporcionalidade no controle das leis restritivas de direitos 
fundamentais surgiu por desenvolvimento jurisprudencial do Tribunal 
Constitucional alemão e não é uma simples pauta que, vagamente, sugere que os 
atos estatais devem ser razoáveis, nem uma simples análise da relação meio-fim. Na 
forma desenvolvida pela jurisprudência constitucional alemã, tem ela uma estrutura 
racionalmente definida, com sub-elementos independentes - a análise da adequação, 
da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito - que são aplicados em 
uma ordem pré-definida, e que conferem à regra da proporcionalidade a 
individualidade que a diferencia, claramente, da mera exigência de razoabilidade. 
(SILVA, 2002, online)27 

 

Virgílio Afonso da Silva (2002, online)28, define a proporcionalidade como: 
 

 
27http://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/1495/1179 
28http://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/1495/1179 
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A regra da proporcionalidade é uma regra de interpretação e aplicação do direito - 
no que diz respeito ao objeto do presente estudo, de interpretação e aplicação dos 
direitos fundamentais -, empregada especialmente nos casos em que um ato estatal, 
destinado a promover a realização de um direito fundamental ou de um interesse 
coletivo, implica a restrição de outro ou outros direitos fundamentais. O objetivo da 
aplicação da regra da proporcionalidade, como o próprio nome indica, é fazer com 
que nenhuma restrição a direitos fundamentais tome dimensões desproporcionais.  

 

Conforme visto no decorrer deste trabalho, nenhum dos direitos abordados são 

absolutos, sendo necessário que em demandas que adentram o judiciário brasileiro seja feita 

uma análise minuciosa da realidade exposta na ação com o objetivo de dar uma decisão 

adequada, ainda que, para isso, seja necessário optar pela prevalência de um direito de mesma 

natureza em face de outro. 

Robert Alexy (2006) é um jurista alemão que se baseando na jurisprudência alemã 

defende a aplicação da ponderação e do princípio da proporcionalidade para solução de 

conflitos que versem sobre colisão de direitos fundamentais.  

Ao discorrer sobre a lei de colisão, defende que quando um princípio determina que 

algo é permitido e outro princípio afirma ser a mesma coisa proibida faz-se necessário que 

uma norma ceda em face da outra diante do caso concreto. Afirma, também, que os conflitos 

devam ser resolvidos mediante o sopesamento dos interesses conflitantes. “O objetivo desse 

sopesamento é definir qual dos interesses – que abstratamente estão no mesmo nível – tem 

maior peso no caso concreto.” (ALEXY, 2006, p. 95) 

 
 A solução para essa colisão consiste no estabelecimento de uma relação de 
precedência condicionada entre os princípios, com base nas circunstâncias do caso 
concreto. Levando-se em consideração o caso concreto, o estabelecimento de 
relações de precedências condicionadas consiste na fixação de condições sob as 
quais um princípio tem precedência em face de outro. Sob outras condições, é 
possível que a questão da precedência seja resolvida de forma contrária. (ALEXY, 
2006, p. 96) 
 
Como mandamentos de otimização, princípios, exigem uma realização mais ampla 
possível em face não apenas das possibilidades fáticas. Essas últimas são 
determinadas sobre tudo pelos princípios colidentes. A máxima da 
proporcionalidade em sentido estrito – a terceira máxima parcial da máxima da 
proporcionalidade – expressa o que significa a otimização em relação aos princípios 
colidentes. Ela é idêntica à lei do sopesamento, que tem a seguinte redação:  
 
Quanto maior for o grau de não-satisfação ou de afetação de um princípio, tanto 
maior terá que ser a importância da satisfação do outro. Isso expressa que a 
otimização em relação aos princípios colidentes nada mais é que o sopesamento. 
(ALEXY, 2006, p. 593/594) 
 

Robert Alexy (2006), aborda a importância da racionalidade dos juízos de 

ponderação entre os princípios. Para Alexy (2006) quando a norma jurídica não fornece a 
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resposta para os casos concretos, é necessário aplicar os princípios considerando o que melhor 

se adeque à situação apresentada.   Ainda segundo o doutrinador, "as condições sob as quais 

um princípio tem precedência em face de outro constituem o suporte fático de uma regra que 

expressa a consequência jurídica do princípio que tem precedência." (ALEXY, 2006, p. 99) 

Lenio Streck, (2013) possui uma forma distinta de compreensão do método 

adequando a ser utilizado para resolver o conflito de normas; defende que decidir é diferente 

de escolher. Segundo o autor, decisão jurídica “não pode ser entendida com um ato em que o 

juiz, diante de várias possibilidades possíveis para a solução de um caso concreto, escolhe 

aquela que parece mais adequada”. (STRECK, 2013, p. 2238)29 

Streck (2013, p. 2238/2252) afirma que: 

 
[...] escolha é sempre parcial. Há no direito palavra técnica para se referir à escolha: 
discricionariedade e, quiçá (ou na maioria das vezes) arbitrariedade. Portanto, 
quando um jurista diz “o juiz possui poder discricionário para resolver os “casos 
difíceis”, o que quer afirmar é que, diante de várias possibilidades de solução do 
caso, o juiz pode escolher aquela que melhor lhe convier...!  

 

Para Streck (2013) a decisão não se pode dar a partir de uma escolha, mas, sim, a 

partir do comprometimento com algo que é antecipado, que seria a compreensão daquilo que 

a comunidade política constrói, como, o direito, sendo em virtude disso a hermenêutica a 

melhor forma de se chegar em uma decisão adequada.  

 
A decisão jurídica não se apresenta como um processo de escolha de julgador das 
diversas possibilidade de solução da demanda. Ela se dá como um processo em que 
o julgador deve estruturar sua interpretação – como a melhor, a mais adequada- de 
acordo com o sentido do direito projetado pela comunidade política. (STRECK, 
2013, p. 2266) 

 

O que Streck (2013, p. 23333) defende, é o maior “compromisso com o texto 

Constitucional e com a legislação democraticamente construída”, diante da importância das 

decisões judiciais alinhadas com o direito. 

 Alega que a discricionariedade não coaduna com o estado democrático de direito e 

que o artigo 93, IX da Constituição Federal, que determina que decisões judiciais sejam 

fundamentadas, deve ser radicalmente aplicado. Para ele, “haverá coerência se os mesmos 

princípios que foram aplicados nas decisões forem aplicados para os outros casos idênticos; 

 
29 O livro do autor LenioStreck “O que é isto – decido conforme minha consciência?”  utilizado nessa pesquisa 
estava no formato Kindle e não possui número de página, mas sim posições, logo, o “p” presente nas citações se 
referem à posição e não à página. 
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mas, mais do que isso, estará assegurada a integridade do direito a partir da força normativa 

da Constituição.” (STRECK, 2013, p. 2305). 

Streck (2013. p. 2400) é um crítico do “solipsismo judicial” que seria para ele a 

mesma coisa de “decisões conforme a consciência do julgador” o autor defende que “as 

decisões judiciais não devem ser tomadas a partir de critérios pessoais, isto é, a partir da 

consciência psicológica”. 

 
[...] A justiça e o judiciário não podem depender da opinião pessoal que juízes e 
promotores tenham sobre leis ou fenômenos sociais, até porque os sentidos sobre as 
leis (e os fenômenos) são produtos de uma intersubjetividade, e não de um indivíduo 
isolado. (STRECK, 2013, p. 2414) 

 

Assim, tudo leva a crer que a discricionariedade do juiz na visão de Streck é uma 

ameaça a autonomia do direito, e para assegurar dita autonomia o adequado seria o controle 

hermenêutico das decisões judiciais, ou seja, que sejam emitidas decisões apoiadas em bases 

racionais e seguras da interpretação da norma jurídica, respeitando sempre preceitos 

constitucionais.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar a pesquisa constatou-se a ausência de uniformização no direito brasileiro 

no tratamento da matéria objeto da discussão, uma vez que tanto o direito à liberdade de 

expressão quanto os direitos da personalidade, honra e imagem, são tutelados pela 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e ambos institutos possuem caráter de direito 

fundamental. Diante dessa incongruência, buscou-se compreender quando cada direito irá 

prevalecer e qual o método utilizado para tanto.  

Com foco nas redes sociais, atualmente a maior fonte de disseminação de ideias e 

pensamentos, objetivou-se identificar quando o direito à liberdade de expressão extrapola seus 

limites a ponto de lesar os direitos da personalidade, honra e imagem,de terceiro ocasionando 

a incidência de danos morais.  

Todo o desenvolvimento do trabalho se deu mediante pesquisas bibliográficas, 

documentais, tendo como fontes as legislações que vigeram e vigem no Brasil, doutrinas, 

artigos, jurisprudências, enunciados, bem como casos concretos.  

Verifica-se que o objetivo geral do trabalho foi atingido a medida que, após 

realização da análise teórica e também de casos concretos compreendeu-se que ainda que seja 

vedada a censura, à própria Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988) traz em seu 
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corpo, normas que disciplinam a utilização da liberdade de expressão; ademais entendimentos 

doutrináriose jurisprudenciais tambémauxiliam no ordenamentoda matéria. 

Quanto aos objetivos específicos, o primeiro se limitou naconceituação e 

compreensão da liberdade de expressão sob a ótica da Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

de 1988, resultando no entendimento de que a liberdade de expressão é um direito 

fundamental insuprimível do ordenamento jurídico brasileiro, sendo amplamente protegido, 

tanto em normas nacionais quanto internacionais. 

Em relação aos direitos da personalidade,dentre os quais se encontram a honra e a 

imagem, verificou-se que eles também tem caráter de direito fundamental, são 

personalíssimos, intransmissíveis e irrenunciáveis, tendo em vista que inexiste a possibilidade 

de transmissão ou renúncia, se tratando de direitos inerentes ao próprio indivíduo. 

Existem dispositivos legais tanto na Constituição Federal (BRASIL, 1988) quanto 

em normas infraconstitucionais que traduzem e regulamentam a aplicação dos danos morais, 

além de doutrinas, jurisprudências e enunciados desenvolvidos por civilistas e processualistas 

que contribuem para a compressão e aplicação dos danos morais no mundo fático.  Ao estudar 

os danos morais foi apurado que esse dispositivo legal pode ser utilizado como forma daquele 

que teve seus direitos a honra e imagem lesadosa obter reparação da lesão suportada.  

Identificou-se que as redes sociais são instrumentos nos quais há vasto exercício da 

liberdade de expressão, logo fonte de ofensas à honra e à imagem. Foi observado que o direito 

brasileiro ainda carece de normas que regulamentem melhor a utilização da internet no país 

de forma a inibir ofensas no meio virtual. 

Após, adentrou-se ao entendimento da teoria da ponderação difundida por Robert 

Alexy(2006) e também daquela defendida por LenioStreck (2013), todavia, verificou-se que a 

apresentada por Alexy(2006) é mais aplicada no Brasil atualmente. Discorreu-se também 

sobre a eficácia da teoria da ponderação para identificar dentro do caso concreto quando o 

direito à liberdade de expressão deve prevalecer e quando os direitos da personalidade 

prevalecem. 

Outrossim, compreendeu-se que um direito fundamental não invalida o outro, o que 

acontece é que um direito irá preponderar a depender das características e circunstâncias 

existentes no caso concreto. (ALEXY, 2006) 

Concluiu-se, ainda,que para o julgamento das demandas são levadas em conta 

características pessoais dos envolvidos na lide, considerando posição social, carreira ou cargo 

ocupados pelosindivíduos, se são pessoas públicas ou não, qual o alcance, difusão e 
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relevância de suas opiniões emitidas nas redes sociais, a extensão do dano e como isso 

impacta no mundo exterior. 

Em que pese haver inúmeras ações que versem sobre o exercícioda liberdade de 

expressão nas redes sociais, direitos da personalidade e reparação por danos morais no Brasil, 

a maior dificuldade na realização do trabalho se deu na obtenção das demandas judiciais que 

versem sobre o tema, uma vez que vários processos tramitam em segredo de justiça ou não há 

disponibilidade dos autos completos de ditas ações nos sites dos Tribunais brasileiros, sendo 

isso um obstáculo para a compreensão e análise dos casos reais, bem como a aplicação dos 

institutos objetos do trabalho. 

Ademais, o tema é extremamente amplo abrindo um leque de possibilidades para 

pesquisas futuras, a exemplo do discurso do ódio, a difusão do politicamente correto, bem 

como o impacto da utilização das redes sociais no que concerne à liberdade de expressão 

dentro da sociedade como um todo. 

Por fim, como resultados alcançados conclui-se que, embora o Estado não possa 

restringir a utilização o direito à liberdade de expressão mediante censura prévia por se tratar 

de direito fundamental,existem limites impostos pela própria legislação nacional. 

Depreendeu-se que tanto a liberdade de expressão quanto os direitos da personalidade não são 

absolutos e, que cabe ao estado elaborar e aplicar normas que protejam os direitos 

fundamentais, de atos de particulares que venham causar danos a terceiros. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O patrimônio cultural imaterial (adiante PCI) muito se manifesta em 

conhecimentos tradicionais ou saberes locais1 de comunidades tradicionais 

(quilombolas, indígenas, ribeirinhos, caiçaras, etc) etem sido um instituto tutelado pelo 

Direito nos espaços internacional e nacional. Outrossim, tal patrimônio tem sido 

chamado à superfície, entanto que integrante da ecologia dos saberes ou pensamento 

pós-abissal2, do pensamento outro (Khatibi, 1993), pensamento fronteiriço ou gnosis 

fronteiriça (Mignolo, 2003). 

Enfim, um pensamento que se descole do eurocentrista, decole da 

colonialidadepara a decolonialidade e se liberte para sua continuidade e oportuna 

aplicação. 

Esse trabalho trata dos saberes locais de cura de mulheres quilombolas do sul 

do Rio Grande do Sul enquanto patrimônio cultural imaterial em desaparecimento. É 

resultado do Projeto de Pesquisa MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 - Quilombolas do Sul 

do Rio Grande do Sul: seus saberes e efetivação da continuidade cultural como suporte 

ao desenvolvimento sustentável. Num primeiro momento analisa o conceito de 

 
1A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha (1999, p. 156)utiliza a expressão“saber local porque, a meu 
ver, embora a expressão englobe a de saber tradicional ou de saber indígena, ela se presta menos a 
confusões. A escolha dos termos não é fortuita. Saber local, como aliás qualquer saber, refere-se a um 
produto histórico que se reconstrói e se modifica, e não a um patrimônio intelectual imutável, que se 
transmite de geração a geração”. Por sua vez, Geertz (1997, p.11) entende que “[...] as formas do saber 
são sempre e inevitavelmente locais e inseparáveis de seus instrumentos e de seus invólucros”. 
2 “Como ecologia de saberes, o pensamento pós-abissal tem como premissa a ideia da diversidade 
epistemológica do mundo, o reconhecimento da existência de uma pluralidade de formas de 
conhecimento além do conhecimento científico” (SANTOS, 2010, p. 52). 
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patrimônio cultural imaterial em contextos teóricos e jurídicos. Posteriormente, verifica 

instrumentos jurídicos internacionais e nacionais de salvaguarda desse patrimônio para, 

tão a seguir, examinar as narrativas de mulheres quilombolas que aplicam seus saberes 

na cura de pessoas e de cultivos agrícolas contra as pragas recorrentes. 

Além da técnica de pesquisa bibliográfico-documental no método de 

abordagem dedutivo, utiliza-se o aporte metodológico da antropologia – a etnografia, 

por meio de entrevistas semiestruturadas.  

 

2 APONTAMENTOS SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 

 

A humanidade desde suas origens busca estabelecer mecanismos a fim de 

registrar seus pensamentos, suas crenças, seus desejos, suas atividades. De todas as 

informações geradas em um determinado tempo histórico, somente constituem a cultura 

aquelas que tenham sido de alguma ou outra forma arquivadas, conservadas e 

transmitidas, adquirindo a capacidade de contribuir para o estabelecimento do que se 

convenciona como memória social ou coletiva: uma informação legada que retro-

alimenta e avança, provoca sentidos, ressemantizações, subsiste aos tempos e espaços 

que lhe são específicos. Nesse sentido, a cultura é vista como “uma expressão da vida 

humana em sociedade, da maneira como o homem se relaciona com outros homens e 

com a natureza” (DA COSTA, 2011, p. 132). 

O denominado PCI pode ser qualificado como um conjunto de mentefatos de 

presumida espontaneidade e autenticidade, expressos ou materializados sob diversas e 

distintas formas que recebem a rotulação patrimonial. São informações registradas em 

materiais humanos ou tecnológicos que devem ser transmitidas em razão de seu 

interesse público intergeracional.  

Pelegrini e Funari (2008, p. 26-27) perguntam: O que seria, então o imaterial? 

A expressão inglesa ajuda-nos a compreender o que se quer dizer com isso: intangível 

(intangible). Usaram-se anteriormente, expressões que podiam gerar discussões até 

mesmo de caráter religioso, como no caso de cultura espiritual, originária da expressão 

alemã Geistkultur. Essa mesma ambiguidade estava na definição de Cícero: cultura 

animi, cultura da alma. Alma e espírito levam-nos para um âmbito controverso das 

definições até mesmo teológicas. De maneira mais prosaica, a imaterialidade foi 

resumida à impossibilidade de tocar (mas não de ser percebida, é claro). Assim, 

podemos tocar nos instrumentos musicais, nas pessoas e nas roupas, mas uma dança 
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popular não pode, enquanto conjunto da representação, ser “tocada”. Aí está a 

imaterialidade: o todo compreende a cultura material, mas é maior do que a soma dessas 

materialidades. 

A própria definição de patrimônio contempla, em sentido figurado, a noção de 

riqueza, abundância, profusão. E o que se pode perceber na atualidade é exatamente 

esse uso desenfreado do desejo de patrimonializar, em determinar, quase sempre sem o 

apoio científico e a consulta pública, certos artefatosou mesmo mentefatos como bens 

de guarda permanente e legáveis que devem ser destinados, como herança, às futuras 

gerações. Essa assertiva, embora ingênua e redutora da problemática, não deixa de ser 

verdadeira e merecer uma reflexão.  

Assim, qualifica-se o PCI como autêntico e espontâneo, vivo, constantemente 

recriado e reexperimentado que se transforma em registro mnemotécnico, em cultura 

transmitida principalmente através da oralidade, tendo a mente humana o seu principal 

repositório e os órgãos e membros humanos como os principais instrumentos de 

efetivação material, notadamente compartilhada, retro-alimentada e redimensionada 

coletivamente entre as gerações. Dessa forma, o patrimônio cultural é um elemento 

essencial à existência, às identidades coletivas, é base de crenças, tradições e costumes 

de distintos grupos humanos. 

A Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial de 2003 

defineo PCI como as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - 

junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados 

- que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 

parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se 

transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e 

grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, 

gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para 

promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. (UNESCO, 2003, 

artigo 2.1). 

Em verdade, o patrimônio imaterial é o saber, o conhecimento3, o bem 

intangível armazenado na mente que se manifesta em produtos diversos (danças, ritos, 

 
3Vale a pena trazer à tona a diferenciação entre sabedoria e conhecimento articulada por Toledo e 
Barrera-Bassols (2015, p. 130): “se o conhecimento é, por definição, uma crença fundamentada nas bases 
de um raciocínio objetivo, a sabedoria é, por definição, um raciocínio sustentado na experiência pessoal e 
nas crenças mais ou menos aceitas. Por outro lado, a objetivação e a subjetivação, da realidade 
desempenham um papel diferente em ambos modos cognitivos”. No entanto, “os conhecimentos 
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artesanatos, medicinas, culturas agrícolas, curas) e se transmite, via de regra, 

oralmente.Nessa perspectiva, o PCI se manifesta nos saberes e práticas relacionados à 

natureza e ao universo, ou seja, a sabedoria ecológica tradicional, os saberes indígenas, 

quilombolas, ribeirinhos e demais comunidades tradicionais, a etnobiologia, a 

etnobotânica, a etnozoologia, os sistemas de cura tradicionais e sua farmacopéia, rituais, 

usos alimentícios, entre outros.Portanto, incluem-se nesse patrimônio os saberes de 

cura, neste trabalho evidenciados, das mulheres quilombolas do sul do Rio Grande do 

Sul, especificamente da cidade de Piratini/RS. Encaixa mencionar que “cerca de três 

quartos das informações sobre as plantas utilizadas na produção de medicamentos sã 

fornecidos por aqueles que são geralmente designados por terapeutas tradicionais, 

predominantemente do Sul” ((SANTOS; MENESES.  NUNES, 2005, p. 67). 

A relação entre as comunidades tradicionais e seu espaço cultural e natural é 

abordada por Diegues (2000, p. 14), segundo quem o conhecimento tradicional é 

resultado de uma simbiose entre os aspectos natural e cultural:  

[...] o saber e o saber-fazer – a respeito do mundo natural, sobrenatural – 
gerados no âmbito da sociedade não-urbano/industrial, transmitidos, em geral, 
oralmente de geração em geração. Para muitas dessas sociedades, sobretudo as 
indígenas, existe uma interligação orgânica entre o mundo natural, sobrenatural 
e a organização social. Nesse sentido, para estas últimas, não existe uma 
classificação dualista, uma linha divisória rígida entre o “natural” e o “social”, 
mas sim um continuum entre ambos (grifos do autor). 

Regra geral, se produzem de forma coletiva, porém também individualmente, e 

em resposta a situações e motivos muito diferenciados. São conjuntos complexos que se 

apoiam na tradição, na observação e na utilização dos processos e recursos biológicos. 

Correspondem a concepções integrais da relação sociedade/natureza e exprimem-se e 

sistematizam-se através de mitos, rituais, narrações de caráter oral e práticas 

relacionadas com sistemas de ordem ambiental e de saúde, com instituições e 

regulamentos estabelecidos para lhes aceder e para os aplicar, aprender, transmitir 

(SANCHEZ, et al., 2001 – tradução nossa) 

Contudo é importante pensar que esses saberes têm sido subalternizados, pese 

“as metamorfoses da hierarquia entre o científico e o não-científico têm sido, pois, 

variadas, e incluem as dicotomias monocultural/multicultural e moderno/tradicional; 

 
tradicionais se orientam e se significam tanto através do conjuntode práticas que integram os processos de 
produção e reprodução materiais da cultura quanto dos sistemas de crenças, por meio dos quais essa 
cultura consegue realizar sua produção e reprodução simbólica. Por essa razão, fazem parte de toda uma 
gama de sabedorias que se estendem socialmente no espaço e no tempo (IDEM, p. 133) 
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global/local; desenvolvido/subdesenvolvido; avançado/atrasado, etc (SANTOS; 

MENESES.  NUNES, 2005, p. 53). 

Sem embargo, o patrimônio cultural imaterial expresso num sistema de saberes 

locais tem perdido sua perenidade, dinamicidade e potência frente ao incremento da 

colonização cultural mercantilizada e da tecnociência, que impõem suas regras e modos 

de ser/fazer. Ademais, a subalternização dos saberes locais projetada e implementada 

com louvor pelos colonizadores no Novo Mundo, resultou na produção de 

`monoculturas da mente´(SHIVA, 2003, p. 25), ou pensamento universal eurocêntrico, 

rechaçando a ecologia dos saberes ou pensamento pós-abissal por meio da negação e da 

criação de um estigma mitológico ou lendário para esses saberes, que desperdiça 

experiências e universos de proposições de solução. É também nessa perspectiva que se 

observa, a partir das pesquisas empíricas realizadas,o processo de desaparecimento dos 

saberes locais de cura nas narrativas das mulheres quilombolas analisadas. 

 

3 OS INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL 

IMATERIAL 

 

3.1 A salvaguarda do PCI como preocupação comum da humanidade 

 

O reconhecimento internacional do princípio dapreocupação comum da 

humanidade se concretizou na Rio/92. Entretanto, já havia sido utilizado na Resolução 

43/534 da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a proteção do clima mundial para 

as presentes e futuras gerações. Por sua vez, a Convenção sobre a salvaguarda do 

patrimônio cultural imaterial introduz o princípio em seu preâmbulo5. 

O referido princípio possui um vínculo estreito com outro anteriormente 

utilizado no Direito Internacional: o do patrimônio mundial da humanidade ou 

patrimônio comum da humanidade6. Nesse sentido, interessa destacar que: 

a noção de patrimônio comum da humanidade implica o reconhecimento da 
existência de certos interesses comuns e superiores que ultrapassam os 

 
4Doc. A/RES/43/53 de 6 de dezembro de 1988. Esta Resolução reconheceu que as mudanças climáticas 
constituem uma preocupação comum da humanidade, dado que o clima é um elemento essencial da vida 
na terra.Posteriormente, este conceito foi reafirmado na Resolução 44/207. 
5 “Consciente da vontade universal e da preocupaçãocomum de salvaguardar o patrimônio cultural 
imaterial da humanidade”. 
6 A expressão está presente, por exemplo, no preâmbulo da Convenção para a proteção do patrimônio 
mundial, cultural e natural de 1972.  
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objetivos imediatos e particulares dos Estados e comporta assim mesmo, a 
ideia de uma participação da Comunidade Internacional na gestão do 
patrimônio e no reparto equitativo de seus recursos, excluindo toda 
apropriação ou reclamação unilateral de soberania (ALTEMIR, 1992, p.31 – 
tradução nossa) 

A adoção do princípio da preocupação comum da humanidade originou-se 

principalmente dos problemas que suscitavam o do patrimônio comum da humanidade 

utilizado anteriormente, em matéria de recursos biológicos, pelo Compromisso 

internacional sobre recursos fitogenéticos e pelo projeto de Convenção internacional 

sobre diversidade biológica, proposto pela organização não governamental União 

Mundial para a Natureza (UICN). SALOM (1997, p. 101) sustenta que a principal 

diferença entre o patrimônio comum da humanidade e a preocupação comum à 

humanidade reside na exploração dos recursos, já que o regime de patrimônio comum 

proíbe a apropriação dos recursos qualificados como patrimônio comum, enquanto que 

sob o regime de preocupação comum não existe proibição de apropriação em nome dos 

direitos soberanos dos Estados. 

Afinal, os instrumentos jurídicos mencionados, baseados na noção de 

patrimônio comum da humanidade, inspiravam a persistência pela internacionalização 

dos recursos biológicos, o que implicaria na liberdade de acesso de seus componentes 

tangíveis e intangíveis (recursos genéticos esaberes tradicionais). Consequentemente, a 

utilização deste conceito seria incompatível com a faculdade dos Estados de regular o 

acesso aos recursos genéticos e saberes tradicionais situados em suas jurisdições, 

manifestada no artigo 15 §1º da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e, 

portanto, de aceitá-lo ou denegá-lo,desviando, desta forma, qualquer possibilidade de 

livre acesso ou intervenção externa. No entanto, com o acolhimento do conceito de 

preocupação comum da humanidade, o país de origem do recurso genético e do saber 

tradicional delimitará a fonte geográfica exata do acesso, a titularidade e, 

consequentemente, terá legitimidade para reclamar e participar de forma justa e 

equitativa nos benefícios gerados do uso, objetivo econômico da CDB. 

A Convenção sobre a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial seguiu a 

nova tendência e contemplou a ideia de preocupação comum da humanidade, o que 

estabelece compatibilidade com a CDB no relativo à possibilidade de nacionalizar os 

recursos biológicos e os saberes locais atrelados a seu uso.  
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3.2 Proteção internacional: aConvençãosobre a salvaguarda do patrimônio 

cultural imaterial 

 

A proteção internacional do patrimônio cultural tem suas origens tão logo 

decorrida a Segunda Guerra Mundial, com a Constituição da UNESCO, em 4 de 

novembro de 1946. 

Durante a segunda metade do século XX, uma intensa atividade legislativa 

consolidou a proteção jurídica internacional do patrimônio cultural, o que de certa 

forma foi refletida e difundida nos direitos internos dos países membros das Nações 

Unidas. Vale recordar a Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais em 

países independentesde 1989, a Convenção para a salvaguarda do patrimônio mundial, 

cultural e natural de 19727 e a Recomendação da UNESCO sobre a salvaguarda da 

cultura tradicional e popular de 1989. 

Não obstante, o patrimônio cultural entendido como imaterial ou intangível tão 

somente recebe proteção em instrumento jurídico internacional próprio no ano de 2006, 

com a entrada em vigor (20 de abril), da Convenção sobre a salvaguarda do patrimônio 

imaterial, aprovada em 17 de outubro de 2003. A Convenção busca criar as condições 

necessárias para a identificação, salvaguarda e conservação, difusão e proteção do PCI 

interconectando-o com os patrimônios culturais materiais e naturais.Nesse sentido,o 

referido instrumento jurídico internacional passa a amparar a memória, “algo que 

permanece, que de alguma maneira se mantém intacto, tal como é” (CULLETON, 2011, 

p. 33). 

A dialética contemporânea que promove, por um lado, as inúmeras 

possibilidades de diálogos culturais e, por outro, a tirania de uma cultura sobre a outra, é 

prevista pela Convenção na adoção de um instrumento de caráter multilateral e 

juridicamente vinculante para a salvaguarda do PCI. 

Assim sendo, a Convenção classificou o PCI de acordo com o âmbito de 

atividade e expressão, a saber: a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como 

veículo do patrimônio cultural imaterial; b) expressões artísticas; c) práticas sociais, 

rituais e atos festivos; d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao 

universo; e) técnicas artesanais tradicionais UNESCO, 2003, artigo 2.2). 
 

7 A Convenção estreita as relações entre patrimônio cultural e natural, salientando que ambos possuem 
ameaças e causas de destruição semelhantes e que o desaparecimento dos bens que os compõem, únicos e 
insubstituíveis, representam um empobrecimento para toda a humanidade, independente do povo a que 
pertençam. 
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Os objetivos da Convenção são a salvaguarda8, o respeito ao PCI das 

sociedades, grupos e indivíduos, a conscientização no plano local, nacional e 

internacional da importância do patrimônio cultural imaterial e de seu reconhecimento 

recíproco e a cooperação e a assistência internacionais (UNECO, 2003, artigo 1).Esses 

objetivos permitem a conservação da riqueza da diversidade humana e a promoção da 

criatividade, bem como ajusta o objetivo/princípio do desenvolvimento sustentável ao 

patrimônio cultural e tem a capacidade para promovê-lo. 

Importante registrar que, ainda que constitua um instrumento jurídico 

vinculante, seu cumprimento está condicionado ao tipo de disposições contidas em seu 

texto - composto por normas flexíveis (soft law), próprias dos tratados internacionais 

multilaterais - que evita utilizar palavras ou expressões que manifestam uma obrigação 

de resultado, mas sim de comportamento. Assim, recorre a expressões como 

‘empreenderá esforços’ e ‘se empenhará’ em se tratando das medidas a serem tomadas 

no ordenamento interno dos Estados Parte. 

Se, por uma parte, estas características respeitam as capacidades particulares de 

cada Estado-Membro, por outra, podemfragilizaro conteúdo obrigatório da Convenção, 

de caráter mais programático e preventivo que repressivo e composto mais de 

recomendações e compromissos que de obrigações. Esse tipo de normativa tem respaldo 

em uma conduta ético-política, potencializada por uma expectativa positiva de 

cumprimento por todos os Estados, em um ambiente semelhante ao efeito dominó e em 

nossa opinião, passível de aplicação, observada a ética na conduta dos Estados. 

Cabe mencionar os mecanismos de aplicação dos objetivos da Convenção em 

nível nacional. Os Estados Parte deverão adotar medidas de salvaguarda do PCI, tais 

como um ou mais inventários9 (UNESCO, 2003, artigo 12), além de: a) adotar uma 

política geral visando promover a função do patrimônio cultural imaterial na sociedade 

e integrar sua salvaguarda em programas de planejamento10; b) designar ou criar um ou 

vários organismos competentes para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial 

presente em seu território11; c) fomentar estudos científicos, técnicos e artísticos, bem 

 
8 Entende-se por salvaguarda as medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural 
imaterial, tais como a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a 
promoção, a valorização, a transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não-formal – e 
revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos. (UNESCO, 2003, artigo 2.3) 
9Para ver os inventários realizados pelo Estado brasileiro: < 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/681/> 
10 O Brasil instituiu o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), pelo Decreto nº 3.551, de 4 de 
agosto de 2000. 
11No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional (IPHAN) cumpre esse papel. 
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como metodologias de pesquisa, para a salvaguarda eficaz do patrimônio cultural 

imaterial, e em particular do patrimônio cultural imaterial que se encontre em perigo; d) 

adotar as medidas de ordem jurídica, técnica, administrativa e financeira adequadas 

para: i) favorecer a criação ou o fortalecimento de instituições de formação em gestão 

do patrimônio cultural imaterial, bem como a transmissão desse patrimônio nos foros e 

lugares destinados à sua manifestação e expressão; ii) garantir o acesso ao patrimônio 

cultural imaterial, respeitando ao mesmo tempo os costumes que regem o acesso a 

determinados aspectos do referido patrimônio; iii) criar instituições de documentação 

sobre o patrimônio cultural imaterial e facilitar o acesso a elas (UNESCO, 2003, artigo 

13). 

Possui órgãos institucionais próprios – Assembleia Geral dos Estados Partes, 

Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do PCI e uma Secretaria, localizada na 

cidade de Paris. Esses órgãos, ademais de suas funções específicas, têm a competência 

de desenvolver as disposições da Convenção e de orientar as Partes em seus trabalhos 

de execução ou, em outras palavras, a incumbência de proporcionar vitalidade e 

continuidade aos propósitos do texto. Ademais, dispõe de um Comitê 

intergovernamental para a salvaguarda do PCI, cujas funções, entre outras, se exprimem 

em: a) promover os objetivos da Convenção, fomentar e acompanhar sua aplicação; b) 

oferecer assessoria sobre as melhores práticas e formular recomendações sobre medidas 

que visem a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial; c) examinar os relatórios dos 

Estados Partes e elaborar um resumo destes relatórios (UNESCO, 2003, artigo 7). 

 

3.3 Proteção nacional: o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial 

 

O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) é resultado imediato do 

dispositivo 216 da Constituição Federal de 1988 (CF-1988) e mediato da Convenção de 

2003, que como analisamos, surge para a salvaguarda do PCI em nível internacional. 

Por sua vez, a CF-1988 compreendeoPCIem bens de natureza material e imaterial 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 

à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, e inclui as formas 

de expressão e os modos de criar, fazer e viver entanto que patrimônio intangível a ser 

resguardado (BRASIL, 1988). 

Instituído pelo Decreto n° 3.551, de 4 de agosto de 2000 (BRASIL, 2000), o 

PNPIestabelece a política nacional de identificação, reconhecimento, salvaguarda e 
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promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural, mediante o financiamento, 

apoio e estímulo a projetos de pesquisa, documentação e informação; a realização de 

pesquisas, levantamentos, mapeamentos e inventários; o apoio à instrução de processos 

de registro; a promoção da sistematização de informações, constituição e implantação 

de bancos de dados; e o apoio à produção e conservação de acervos documentais e 

etnográficos, considerados fontes fundamentais de informação sobre o patrimônio 

cultural imaterial. 

Um dos instrumentos de política do PNPI são os registros, um instrumento 

legal para o reconhecimento e valorização do patrimônio cultural imaterial brasileiro, 

regulamentado pela Resolução do IPHAN n° 1 de 3 de agosto de 2006. Os bens quando 

registrados são inscritos nos Livros de Registro dos Saberes, das Celebrações, das 

Formas de Expressões e dos Lugares12.Em suma, o registro é o instrumento de 

reconhecimento de um bem cultural como patrimônio cultural brasileiro com a 

consequente inscrição nos Livros de Registro. Os bens culturais registrados devem ser 

inventariados e amplamente divulgados pelo Poder Público. Do registro 

necessariamente deve constar recomendações para a salvaguarda do bem cultural 

registrado. 

Importante ressaltar que a ausência de um registro formalresulta uma dupla 

preocupação: a fragilidade de permanência e transmissão e a consequente ameaça de 

extinção iminente, situação que pode-se observar dos saberes de cura das comunidades 

quilombolas de Piratini. Nessa lógica, o desperdício de saberes, ramificado, 

principalmente, “pelo preconceito constituinte da colonialidade do saber e do poder é 

parte do desafio ambiental contemporâneo” (PORTO-GONÇALVES, 2015, p. 119). 

Por último, cabe informar as formas de reconhecimento, e consequente 

proteção, dos conhecimentos tradicionais segundo o recente Marco Legal da 

Biodiversidade (Lei 13.123 de 2015): publicações científicas; registros em cadastros ou 

bancos de dados; ou inventários culturais. 

 

 

 

 

 
12Ver: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/122>.  
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4 SABERES DE CURA DE MULHERES DAS COMUNIDADES NICANOR DA 

LUZ, FAXINA E BRASA MOURA 

 

Sendo partilhado por uma pluralidade de pessoas, o PCI dá “um sentido de 

identidade” (UNESCO, artigo 2º) a uma comunidade específica de depositários ou 

praticantes (a comunidade guardiã), que, em virtude desse aspecto particular, se 

distingue do resto do mundo (SCOVAZZI, 2001, p. 137). 

Também, é significativo reportar que que esse sentido de identidade se 

desdobra em uma territorialidade, o que remete ao conceito de “terras tradicionalmente 

ocupadas”tal como definido por Alfredo Wagner de Almeida. Segundo este 

antropólogo, estas “...expressam uma diversidade de formas de existência coletiva de 

diferentes povos e grupos sociais em suas relações com os recursos da natureza” 

(ALMEIDA, 2006, p. 22). Geridas por normas específicas, consensualmente 

estabelecidas no interior destas coletividades, ressalta-se que “as práticas de ajuda 

mútua, incidindo sobre recursos naturais renováveis, revelam um conhecimento 

aprofundado e peculiar dos ecossistemas de referência” (IDEM, 2006, p. 24). 

Da mesma forma, o sentimento de pertencimento a determinado grupo social, 

que resulta na identidade - o reconhecer-se membro -, é importante componente a ser 

considerado e a autoafirmação da identidade, por sua vez, é fundamental para a 

manutenção do patrimônio cultural imaterial segundo a Convenção da UNESCO de 

200313. 

Os relatos a seguir descritos pertencem a mulheres de comunidades 

quilombolas da cidade de Piratini/RS (Nicanor da Luz, Faxina e Brasa Moura) e 

expressam o pensamento pós-abissal de Boaventura (2010) ou um pensamento outro de 

Khatibi (1993), aquele descolado do pensamento eurocentrista unificado e conectado à 

diversidade, à natureza, às subjetividades e à descolonização do saber. As narrativas são 

pertencentes a mulheres com mais de 60 anos e verifica-se que é a última oportunidade 

de continuidade, visto que seus filhos e filhas, por razões várias, não se interessam em 

difundir esses saberes. 

 
13 No inciso 1º do artigo 2º consta: “Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em 
geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua 
interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana”. 
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Os cuidados com o processo produtivo comportam saberes diferenciados do 

uso de produtos químicos. Ainda que esses cuidados ocorreram com profusão no 

passado, o presente ainda experimenta suas práticas. 

O cuidado com a lavoura projeta a intervenção realizada por meio de 

procedimentos coletivos ou de especialista. Nessa perspectiva, nota-se, conforme 

depoimento de integrante da Comunidade Nicanor da Luz, a utilização de rituais para 

afastar as pragas (insetos, caturrita, chupadeira): 
Graças a Deus a gente tinha o divino. O divino, minha filha, que a gente fazia 
promessa pra inseto nenhum entrar na lavoura. (...) A gente se reunia e 
cavava de enxada e ciscava com os ancinhos tudo prontinho, daí vinha as 
pessoas mais velhas e faziam um protesto assim ó: juntavam 8 ou 9 pessoas e 
pegavam o divino e entravam na lavoura. Que inseto nenhum fosse invadido 
aquela alimentação, e só o que me atingia era formiga. Ele é um pano. É a 
bandeira do divino e tem uma pombinha. Nós entrava na lavoura, tudo tinha 
lado antigamente. Nós entrava pelo lado direito e saia pelo lado esquerdo. 
Todo mundo rezando o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria. 
O divino é um pano, ele é o tipo de uma bandeira, tu entendeu? Só que ele 
tem, assim na ponta, ele tem a pombinha do divino. 
 

Ademais do ritual do divino, as lavouras seguem sendo benzidas pela 

entrevistada: “Benzo caturrita, benzo formiga, benzo aquela chupadeira que dá no pé do 

milho (...) Porque eu ando muito, tu sabe? Pessoal me busca pra benzer as lavouras de 

milho contra caturrita, e a soja contra a broca. Terreiro de peste, galinha em campo, isso 

tudo eu benzo”. 

Ainda, na perspectiva dos rituais para o cuidado com a cultura agrícola, vale 

mencionar a atenção da referida entrevistadacom a lua: 
Pesquisadora: [...] Seguiam a lua para plantar? 
Entrevistada: Seguiam, seguiam, era uma coisa que eles tinham muito cuidado, 
né? 
Pesquisadora: Era a mesma lua para o mesmo tipo de planta ou era uma lua 
diferente? 
Entrevistada: Era uma lua diferente. A minguante eles gostavam de planta 
feijão porque não dava aquele bichinho que dá no... 
Pesquisadora: Caruncho? 
Entrevistada: O corvo, que chamavam de primeiro. É um bichinho pretinho, 
chamado corvo. Plantando na minguante não dava aquilo. O feijão. E o milho 
pra não renovar eles plantavam na cheia, porque se plantasse na nova, o milho 
começava a renovar, aí amadurecia uma espiga e nascia outra (risos).  

 

Na Comunidade Brasa Moura, a benzedura também era uma prática utilizada. 

Conforme entrevistada - que não se utiliza das referidas práticas - sua avó realizava 

benzeduras para cura de animais: 
Ela pegava um paninho branco limpinho e usava também agulha de costura, 
que não podia ser usado nem a agulha nem a linha. É só praquele benefício ali 
do animal que rendia a pata ou qualquer coisa do rendimento que fosse do 
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animal. Aí costurava, ia costurando, costurando. Ela tinha as palavras que ela 
usava ali e ia costurando. E ficou bom porque eu vi. 
Ela benzia assim também com brasa; ela saía benzendo com brasa campo afora 
se fosse preciso, qualquer tipo, podia ser galinha que dava verruga ou podia ser 
ovelha, qualquer coisa que matasse. Ela não deixava ninguém empenhado.  
 

Ao ser perguntada como age, nos dias de hoje, para combater as pragas das 

lavouras, a interrogada responde: “a gente usa espantalho, conta com a fé e com o 

tempo”. 

A Comunidade da Faxina também conta com mulheres benzedeiras de lavouras 

e de pessoas. A narrativa abaixo descritaensina sobre a benzedura de lavouras contra 

quebrante e olho gordo: 
Pesquisadora: A senhora benze plantações? 
Entrevistada: A plantação, que tem gente que pede, que acha que botaram 
quebrante na lavoura. 
Pesquisadora: E como é essa benzedura do quebrante na lavoura? 
Entrevistada: Pega um galho de rama verde, benze a lavoura se tem aquelas 
pragas que vem bicho na lavoura para comer a planta, a gente sai atrás, pega a 
benzer até ficar nenhum. 
Pesquisadora: E mata as pragas? 
Entrevistada: É, a praga some. 
Pesquisadora: Até hoje a senhora faz isso? 
Entrevistada: É, até hoje eu faço isso. 
[...] 
Pesquisadora: Qualquer galho? 
Entrevistada: De chirca. E aí benzia a lavoura, ia prá lá e ia dizendo as palavras 
e ia benzendo: Benzo pra quebrante ou mal olho grosso que esteja plantado os 
olhos grossos em cima dessa lavoura, que se vá pra zona do mar esses olhos 
grossos”; Vou benzer essa lavoura, benzo em nome de Deus e Virgem Maria, 
benzemos que se vá esses olhos grossos, inveja ou ciúme ou mal olhado que se 
vá pra zona do mar. 

 

No referente à benzedura de pessoas, uma mulher da comunidade mencionada, 

ao ser interrogada, anuncia: 
  Pesquisadora: A senhora pode nos contar o que a senhora benze? 

Entrevistada: Ah, eu benzo cobreiro, benzo sapinho, benzo rendidura (hérnia) 
num braço ou numa perna. Mal olhado, inveja, ciúmes, tudo isso aí.  
[...] 
Entrevistada: Mas o olho diz que é pior que feitiço. Que a gente vê chegar 
numa casa e umapessoa lhe olhar, olha de cima pra baixo, se olhou bem você 
pode ver se segue uma abrição de boca ou uma coisa ruim no corpo, assim. Até 
no serviço, se a senhora tá bem e tem outros companheiros no serviço que tá 
com ciúmes de você, você pode ver que fica com o corpo ruim, uma coisa e 
outra. 
Pesquisadora: E a senhora benze com o que? 
Entrevistada: Eu benzo com arruda, benzo com defumação, benzo com espada 
de São Jorge. 
Pesquisadora: E pra cada coisa tem uma planta em especial ou pode usar a 
mesma pra benzer tudo? 
Entrevistada: Não, sapinho e rendidura tem gente que benze costurando. E eu 
não, eu benzo cortando (com faca) pra rendidura e sapinho. Cobreiro também, 
se corta o rabo. 
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Percebe-se que a benzedura de pessoas para a “cura da alma” é uma prática 

comum entre mulheres das comunidades quilombolas de Piratini. Em entrevista, a 

interrogada da Comunidade Nicanor da Luz afirma benzer para olho, inveja e ambição, 

conforme narrativa abaixo: 

É assim, a gente coloca um copo com água ali (referindo-se a um altar onde se 
encontra uma imagem de aproximadamente 1 metro e meio de Iemanjá), aí traz 
as brasas (que são seguradas por uma tesoura), senta a pessoa ali e benze; é 
uma benzedura crioula pra olho, inveja, ambição, de tudo. Pra dor, pra pontada, 
pra agonia, pra aborrecimento, pra falta de alimentação, de sono, estado 
nervoso. Várias coisas. Pra relaxar o corpo. 

Ainda, é comum o uso de ervas para várias enfermidades. Em uma breve 

caminhada ao redor da sede da Associação da Comunidade Quilombola da Faxina, uma 

integrante apesenta à equipe muitas ervas, todas locais, e seus respectivos usos: funcho 

(urinar; gases); pata de vaca (urinar); quebra-pedra (artose); lima de umbigo (urinar); 

trançagem (intestino, infecção urinária, dor de garganta); pega-pega (infecção urinária, 

próstata); murta e goiabinha (estômago); erva de bulgo (colesterol e diurético); 

pitangueira e chirca (desarranjo); aroeira cinzenta e cambará (xarope); douradinha do 

campo, cavalinho e casca de cocão (próstata); erva de santa luzia (para banhar as 

vistas); chá de limão, laranjeira e vergamoteira (gripe); eucalipto-cidrão (renite 

alérgica); 9 sementes de girassol, mel e uma garrafa de cachaça - tem de enterrar a 

garrafa na terra por 9 dias após a mistura – (tosse); babosa (para infecções de feridas). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O PCI é um dos instrumentos mais importante para a manutenção da 

diversidade cultural através dos saberes locais relacionados à natureza e ao universo 

que, embora subalternizados, ainda resistem em comunidades tradicionais, como pode-

se observar das entrevistas realizadas. No entanto, a preocupação com a continuidade 

cultural dessas sociedades é afligente, principalmente em razão desses saberes 

pertencerem a mulheres com idade superior a sessenta anos. Segundo as mesmas, seus 

filhos e filhas, netos e netas não se interessam em aprender tais conhecimentos, ao 

contrário, afastam-se das oportunidades de conhecer. 

Também, como pode-se observar das entrevistas realizadas, os saberes de cura 

em cultivos agrícolas e pessoas embora se manifestem no presente, ocorreram com mais 

frequência no passado. 
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Ao reconhecer-se como uma preocupação comum da humanidade, o PCI 

impresso em saberes locaisdemanda ações concretas para sua perenidade, tal como o 

reconhecimento do diálogo dos saberes, capaz de recolocá-los em sua sublimidade, de 

libertá-los da subalternidade. Pese estar abrigado em normativas internacionais e no 

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, não tem sido fértil nas comunidades 

analisadas. 

Ademais, inexistem políticas públicas de estímulo ao cuidado desses saberes. 

Nessa perspectiva, os registros formais do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial 

são um importante instrumento, porém de ínfima abrangência. No entanto, soma-se a 

essa Política os instrumentos de reconhecimento e salvaguarda dispostos no Marco 

Legal da Biodiversidade, ainda em vias de implementação no estado brasileiro, ou seja, 

as publicações científicas, os registros em cadastros ou bancos de dados e os inventários 

culturais. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A teoria da cegueira deliberada corresponde à situação de que um agente se omite 

perante a ocorrência de um fato delituoso, colocando-se propositalmente em situação de 

ignorância, quando deveria atuar, coibindo a prática de um ato ilícito. Segundo Ragués i 

Vallès, seria quando “um sujeito poderia ter obtido determinada informação, mas por razões 

diversas preferiu se manter em um estado de incerteza”. (RAGUÉS I VALLÉS, 2015, p. 15). 

Trata-se de instituto comumente utilizado nos países que adotam o sistema common 

law e que, aos poucos, vem sendo utilizado pelo Judiciário brasileiro. 

A teoria foi utilizada pela primeira vez no Brasil, durante o julgamento do furto 

ocorrido no Banco Central em Fortaleza. Na oportunidade, os magistrados competentes 

embasaram a condenação dos sócios de uma agência de veículos, que não desconfiaram 

quando os autores do delito compraram onze carros de luxo na manhã seguinte ao ocorrido, 

pagando todo o valor em cédulas de R$50,00. 

No entanto, a teoria atraiu os olhos de juízes e doutrinadores, quando explodiu o 

escândalo da Operação Lava-jato, uma das maiores investigações contra a corrupção e 

lavagem de dinheiro já ocorridas no Brasil. 
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Em razão disso, necessário se faz analisar a compatibilidade do instituto com o 

ordenamento jurídico pátrio e a possibilidade de sua aplicação, principalmente nos casos que 

envolvem o delito de lavagem de capitais. 

Em um primeiro olhar, verifica-se a impossibilidade aplicação da teoria no Brasil, 

por causa da sua incompatibilidade com a ordem normativa pátria. Dentre os motivos, temos 

violação ao princípio da presunção de inocência, a possibilidade de violação à norma 

regulamentadora do ônus da prova e a insegurança jurídica causada pela teoria. 

Mais especificadamente, ressalta-se que, no tocante aos crimes de lavagem de 

capitais, parte da doutrina entende pela desnecessidade de sua aplicação, eis que, segundo 

entendimento majoritário, a Lei nº 12.638/2012 alterou a Lei nº 9.613/1998 e, com isso, 

passou-se a admitir a figura do dolo eventual em tais delitos. 

Cumpre salientar que a aplicação e os requisitos da teoria ainda não estão 

delimitados pela legislação e pelos precedentes brasileiros, o que pode acarretar no uso 

exacerbado e instável nos casos nos quais ela é utilizada. Em razão disso, a teoria necessita de 

um estudo crítico para verificar a possibilidade de sua aplicação no Brasil e, em caso positivo, 

os limites que deverão ser respeitados, para que não tenhamos um Poder Judiciário 

autocrático 

Para tanto, neste trabalho, busca-se fazer uma releitura de doutrina, artigos 
científicos e decisões judiciais dos países nos quais a utilização teoria em estudo ganhou 
maior destaque. 

Feito isso, o estudo será disposto em três capítulos, para melhor entendimento crítico. 

O primeiro capítulo discorrerá sobre a origem e a evolução da teoria em países nos 

quais ela foi mais bem recepcionada, tais como Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. Por 

fim, será feita uma abordagem sobre a aplicação do instituto no Brasil. 

Em um segundo momento, serão analisadas questões atinentes aos crimes de 

lavagem de capital, abrangendo sua origem e incorporação pelo Brasil, a legislação original e 

as inovações que envolvem o tema, as fases do delito e os casos de lavagem de dinheiro 

ocorridos no Brasil e que são considerados mais emblemáticos. 

Por fim, serão expostas e explicadas as críticas mais recorrentes à incorporação da 

teoria ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Com isso, ao final, busca-se concluir se a teoria da cegueira deliberada é ou não 

compatível com o sistema jurídico brasileiro e se é possível sua aplicação nos delitos de 

lavagem de capital, o que inclui aqueles da Operação Lava-Jato. 
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2 A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA E SUA ESTRUTURA 

 

Em face da globalização e da expansão tecnológica, os Estados paulatinamente 

incorporam práticas internacionais. Tal fato é percebido, inclusive, no que concerne aos 

ordenamentos jurídicos dos países, eis que teorias e normas legais são, cada dia mais, 

difundidas e adotadas por outros sistemas legais. 

Neste viés, a teoria da cegueira deliberada, também conhecida como teoria das 

instruções de avestruz ou da evitação da consciência, criada na Inglaterra, vem sendo utilizada 

por tribunais forâneos. Portanto, para melhor entendimento do que consiste a teoria estudada, 

deve-se compreender a priori sua origem e sua evolução em nível internacional. 

 

2.1 Conceito e evolução histórica 

 

A teoria da cegueira deliberada também é conhecida como doutrina da evitação da 

consciência ou das instruções da avestruz. Trata-se de uma criação eminente jurisprudencial, 

aplicada quando houver elementos que evidenciem que o agente tinha condições de conhecer 

a conduta típica praticada, mas mantêm-se na ignorância propositalmente.  

Mais detalhadamente, a conduta do acusado configura um desinteresse do agente em 

verificar ou procurar descobrir a ocorrência de circunstâncias fáticas criminalmente 

relevantes, colocando-se, de forma deliberada, em situação de cegueira. 

Nesse sentido, Ramon Ragués I Vallès conceitua a referida teoria nos seguintes 

termos: 

 
Em termos gerais, esta doutrina sustenta a equiparação, quanto aos efeitos de atribuir 
responsabilidade subjetiva, entre os casos de conhecimento efetivo dos elementos 
objetivos que configuram uma conduta delitiva e aqueles casos de desconhecimento 
intencionado ou buscado com respeito a esses elementos. Tal equiparação se baseia 
na premissa de que o grau de culpabilidade que se manifesta em quem conhece não é 
inferior ao daquele sujeito que, podendo e devendo conhecer, prefere manter-se na 
ignorância. (RAGUÉS I VALLÈS, 2008, p. 14-15, tradução nossa) 1 
 

 
1 Texto original: “En términos generales esta doctrina viene a sostener la equiparación, a los efectos de atribuir 
responsabilidad subjetiva, entre los casos de conocimiento efetivo de los elementos objetivos que configuram 
una conducta delictiva y aquellos supestuos de desconocimiento intencionado o buscado con respecto a dichos 
elementos. Tal equiparatión se basa en la premisa de que el grado de culpabilidad que se manifiesta en quien 
conoce no es inferior a la de aquel sujeto que, pudiendo y debiendo conocer, prefiere mantenerse en la 
ignorancia”.  
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Francis Rafael Beck e André Luis Callegari (2012) esclarecem que o instituto 

possibilita a responsabilização daquele que, voluntária e deliberadamente, se coloca em estado 

de ignorância acerca de certo fato, para que não responda à eventual ação penal. 

Por fim, cumpre ressaltar as lições de Ira P. Robbins: 

 
O tribunal pode identificar com propriedade a cegueira deliberada somente quando 
possa ser dito que o acusado realmente sabia. Ele suspeitou do fato; visualizou a 
probabilidade; mas ele absteve-se de obter a confirmação final porque buscava, na 
ocasião, poder negar ter o conhecimento. Isso, e apenas isso, é cegueira deliberada. 
(ROBBINS, 1990, tradução nossa) 2 

 

Verifica-se, ao traduzir a nomenclatura utilizada pelos norte-americanos (“Ostrich 

Instructions”3), que a teoria faz referência a um avestruz.4 Justifica-se a utilização do animal 

como paradigma, pois este enfia sua cabeça em um buraco, sempre que se sente amedrontado 

ante algum perigo, ainda que sua presença possa ser notada. Em razão disso, entende que o 

indivíduo pode agir como um avestruz, fingindo não estar notando a conduta ilícita que está 

ocorrendo em seu redor. 

Ressalta-se que a doutrina norte-americana mais rígida exige a incidência de três 

requisitos para que a teoria seja aplicada: (i) o agente acreditar que existe grande possibilidade 

de estar ocorrendo um fato que, caso tome conhecimento, tornará sua conduta ilícita, (ii) o 

agente ter tomado providências que evitasse seu conhecimento sobre o esse fato e (iii) o 

agente estar revestido de um fundamento para que se mantenha omisso ante a prática do ato. 

Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini (2012) também pontuam três 

requisitos para a utilização do instituto. Segundo eles, exige-se que (i) o agente deve ter 

elaborado voluntária e conscientemente empecilhos para não tomar conhecimento da conduta 

ilícita, caso esta venha a ocorrer; (ii) o agente deve estar ciente de os empecilhos criados, 

facilitarão a prática de atos ilícitos sem seu conhecimento; e (iii) exista elementos fáticos e 

objetivos façam surgir dúvidas razoáveis sobre a antijuridicidade de sua conduta. 

Spencer Toth Sydow e Fernando Neisser (2019), por sua vez, afirmam que é 

imprescindível a ocorrência de oito requisitos, que devem ser devidamente demonstrados no 

 
2 Texto original: "A court can properly find willful blindmess only where it can almost be said that the defendant 
actually knew. He suspected the fact; he realized its probability; but he refrained from obtaining the final 
confirmation because he wanted in the event to be able to deny knowledge. This, and this alone, is wilful 
blindness". 
3 Expressão inglesa que quer dizer “instruções de avestruz”. 
4 O nome dessa teoria provém exatamente do ato de um avestruz, qual seja, enterra sua cabeça na areia para que 
não veja ou escute más notícias, evitando assim, tomar conhecimento de fatos desagradáveis. É exatamente o que 
ocorre com a pessoa que finge não saber que está praticando um ato ilícito, “enterra” a cabeça para não tomar 
conhecimento da natureza ou extensão deste ilícito. (MONTEIRO, 2019). 
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caso concreto, para que não a teoria não seja utilizada deliberadamente pelos magistrados e 

representantes do Ministério Público. 

Nesse sentido, o agente deve encontrar-se em uma posição em que não consiga ter 

todo o conhecimento fático que envolve o delito. Todavia, apesar do conhecimento ser 

insuficiente, deve o agente ter facilidade e disponibilidade em acessar as informações sobre a 

prática do crime; mas, ainda que esteja diante de suspeitas, se manter indiferente à situação. 

Destaca-se que é exigido que o agente tenha o dever de cuidado contratual ou legal diante da 

prática do ato delituoso e que aja movido por uma motivação ilícita e egoística, de forma que 

a sua ignorância possa lhe trazer benefícios. Por fim, cumpre salientar que o agente não pode 

estar amparado por norma constitucional que afaste os deveres de cuidado ou circunstância 

que lhe isente de responsabilidade. (NEISSER; SYDOW, 2019). 

Verifica-se, portanto, que apesar de não haver regulamentação, a doutrina vem 

difundindo os estudos sobre o instituto e estipulando regras mínimas para sua aplicação, 

evitando o desrespeito ao princípio constitucional do devido processo legal e garantido 

segurança jurídica. 

Apresentado o conceito da teoria, passa-se à apresentação de sua evolução histórica 

nos países onde ela teve maior destaque. 

A teoria da cegueira deliberada teve origem na Inglaterra, país que adota o sistema 

jurídico commom law5. Todavia, o instituto foi atraindo olhares de juristas do mundo todo, os 

quais viram que, através dele, seria possível condenar aqueles que se mantinham em 

ignorância, ainda que lhes fossem possível tomar conhecimento da prática do crime, 

permitindo o desmanche o esquema delituoso. 

Destaca-se que, posteriormente, a teoria também foi sendo implementada em países 

adotantes do sistema jurídico civil law6, tais quais o Brasil e a Espanha. Nesses casos, a 

aplicação da teoria ainda é controversa, eis que muitos se manifestam pela necessidade de 

regulamentação legislativa de sua utilização, para evitar arbitrariedade pelas autoridades 

judiciárias. 

Neste viés, passe-se a análise da evolução da teoria nos países os quais sua utilização 

ganhou maior destaque, priorizando o estudo de suas decisões judiciais em casos 

emblemáticos. 

 
 

5 Expressão utilizada para se referir aos sistemas jurídicos que utilizam decisões judiciais dos Tribunais, para 
resolver os novos casos submetidos à apreciação do Judiciário. 
6 Também conhecido como sistema jurídico romano-germânico. É caracterizado pelo julgamento dos litígios 
com base na lei, que é tida como a fonte imediata do ordenamento jurídico. 
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2.1.1 Inglaterra 

 

O Estado inglês foi o pioneiro no reconhecimento e na aplicação da willful ignorance 

doctrine, em 1861, no caso Regina v. Sleep.  

Sleep fora acusado por desvio de bens públicos, pois estava transportando alguns 

parafusos que tinham identificação do Estado inglês em um container. O júri o condenou. O 

magistrado, ao apreciar o recurso interposto, acolheu a manifestação da defesa, que afirmou 

que o réu não tinha conhecimento da natureza pública dos bens e nem mesmo se absteve de 

saber, o que era imprescindível para a configuração do tipo proibitivo. A teoria ficou 

evidenciada na sentença, eis que o juiz afirmou que se o acusado soubesse ou tivesse se 

abstido de saber a origem dos parafusos, as penalidades aplicadas seriam equivalentes. 

(ROBBINS, 1990, p. 195). 

Posteriormente, em 1875, no caso Bosley v. Davies, o Tribunal inglês valeu-se 

novamente da teoria. O cidadão Davies foi acusado de permitir a realização e prática de jogos 

ilegais nas dependências de sua pensão. Da mesma forma que no caso Regina v. Sleep, sua 

defesa sustentou a tese de que o réu não tinha conhecimento do que estava acontecendo, 

circunstância substancial para a configuração do delito. Neste caso, o Tribunal contrariou a 

arguição da defesa, declarando que não é necessário um conhecimento real, mas apenas 

provas que fizessem presumir que o acusado sabia da ocorrência do delito e, 

consequentemente, sendo com ela conivente. (ROBBINS, 1990, p.195, 196). 

In casu, verifica-se que o órgão julgador inglês se aderiu à teoria da cegueira 

deliberada, não exigindo para a condenação prova concreta de que Davies sabia do delito 

praticado, mas apenas indícios capazes de fazer com que ele tivesse percebido que havia algo 

ilícito e nada tivesse feito para evitar. 

Após casos isolados de aplicação, ao final do século XIX, a teoria da ignorância 

consciente se consolidou em todo território inglês, no sentido de que aquele que 

intencionalmente afastava sua consciência perante a prática de um ato ilícito, incidia na 

mesma pena daquele que afirmara ter, de fato, o discernimento. 

 

2.1.2 Estados Unidos 

 

O reconhecimento da teoria da cegueira deliberada pela Suprema Corte norte-

americana ocorreu em 1899, no caso Spurr v. United States. 
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Spurr, presidente do Banco Comercial Nacional de Nashville foi denunciado pela 

prática de emissão de certificados de cheques para clientes que não possuíam fundos 

monetários depositados na instituição financeira. A legislação repressiva, na época do fato, 

previa que, para a configuração do tipo penal de fraude bancária, era imprescindível a 

comprovação de dolo na conduta de violar os requisitos para a emissão dos cheques. Nesse 

sentido, a defesa alegou que o denunciado não tinha intenção de praticar o delito e, portanto, 

deveria ser absolvido. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2019a) 

Spurr foi condenado perante o júri, mas recorreu. O tribunal norte-americano, no 

entanto, não acolheu as teses recursais, mantendo in totum a sentença. Os magistrados, na 

oportunidade, ratificaram a possibilidade de presumir a intenção do acusado no caso concreto, 

pois ele se manteve em ignorância ante o fato de existir ou não fundos monetários na conta 

bancária do cliente e não cumpriu seu dever de verificar tal circunstância. (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 2019a) 

Ante a decisão, restou aplicada pela primeira vez a willful blindness doctrine, sem 

que os tribunais superiores estadounidenses modificassem o mérito da decisão. 

Posteriormente, em 1962 foi publicado o Model Penal Code (ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA, 2019b), que visou uniformizar a legislação criminal dos Estados Unidos. 

Alguns doutrinadores entendem que esta norma previu implicitamente o instituto da 

ignorância deliberada no artigo 2.02, item 7, que prevê: 
 

Exigência de conhecimento satisfeito por conhecimento de alta 
probabilidade. Quando o conhecimento da existência de um fato específico é um 
elemento de uma ofensa, esse conhecimento é estabelecido se uma pessoa tem 
consciência de uma alta probabilidade de sua existência, a menos que acredite 
realmente que não existe.7 (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2019b) 

 

Consequentemente, os magistrados, ao apreciaram o mérito do processo Leary v. 

United States, no ano de 1969, aplicaram o mencionado dispositivo como norma 

regulamentadora do instituto da ignorância deliberada. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 

2019b). 

No caso, Leary foi denunciado por estar transportando marijuana (também conhecida 

como maconha) importada em desacordo com as previsões legais. Apesar de alegar que não 

tinha conhecimento de que se tratava de produto importado, foi condenado eis que tal 

informação era considerada “senso comum”. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2019b). 

 
7 Texto original: “Requirement of knowledge satisfied by knowledge of high probability. When knowledge of the 
existence of a particular fact is an element of an offense, such knowledge is established if a person is aware of a 
high probability of its existence, unless he actually believes that it does not exist”. 



Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 6, n 1/2020118

A condenação de Leary foi baseada na norma acima transcrita, pois se considerava 

alta a probabilidade de que o acusado tinha conhecimento da natureza estrangeira do material 

apreendido e que, ainda assim, realizava o transporte. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 

2019b). 

Por fim, merece destaque a ação Jewell v. United States. Jewell foi abordado por 

policiais, conduzindo um veículo de propriedade de traficantes, recebendo US$100 para tanto. 

Na ocasião, após darem buscas no automóvel, a polícia localizou em um compartimento 

visível, mas não inspecionado por Jewell, uma grande quantidade de maconha, a qual ele 

afirmou não ter conhecimento. A lei penal norte-americana exigia que o réu tivesse ciência de 

sua conduta, mas o júri lhe condenou e a sentença mantida pelo Tribunal de Apelação. 

(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2019c). 

Após ser mais aceito pelos juristas americanos, a aplicação do instituto refletiu e se 

tornou comum nas ações penais que envolviam tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro 

e defesa do meio ambiente. 

Destaca-se, por fim, que a ostrich instruction doutrine restou sedimentada nos 

Estados Unidos, estando sua aplicação plenamente difundida e pacificada pelos juristas norte-

americanos. 

 

2.1.3 Espanha 
 

A teoria da cegueira deliberada começou a ser aplicada em casos espanhóis por volta 

dos anos 2000. No entanto, até a presente data, sua utilização gera demasiadas críticas, por se 

tratar de um país no qual se adota o sistema jurídico civil law. 

No final dos anos 2000, Juan María foi acusado de ter praticado o crime de lavagem 

de dinheiro advindo do tráfico de entorpecentes. A defesa afirmou que o réu não tinha 

conhecimento da origem ilícita dos valores, os quais eram recebidos exclusivamente para 

serem depositados em paraísos fiscais. (ESPANHA, 2019a). 

O magistrado Joaquín Giménez García entendeu que a conduta do acusado poderia 

ser equiparada ao dolo eventual, eis que o agente se colocou deliberadamente em ignorância 

quanto a natureza dos valores. Ainda, o órgão julgador ressaltou que o maior indício da 

conduta do acusado era a obtenção de vantagem econômica para praticar o ato. (ESPANHA, 

2019a). 
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Em 2001, José J. foi acusado pela prática do delito de receptação, por estar 

transportando vultuosa quantia monetária também proveniente da venda de drogas, mas que 

também alegava não ter conhecimento da origem. 

No caso, o Tribunal Espanhol afirmou que havia documentos que comprovaram que 

o acusado recebia uma comissão de 4% para transportar os valores e que, por isso, tinha 

ciência da origem do dinheiro, mormente pela quantidade transportada e a obviedade de sua 

clandestinidade. Em razão disso, considerando que o acusado recebia vantagens e se mostrava 

indiferente ante a origem do material transportado, deve assumir suas consequências e ser 

responsabilizado criminal. (RAGUÈS I VALLÈS, 2013, p.20) 

No ano de 2006, o Tribunal Constitucional Espanhol, através do juiz Enrico 

Bacigalupo Zapater, inovou, afastando a aplicação da teoria, sob o fundamento de que “tal 

expressão não é conceitualmente adequada”. (ESPANHA, 2019b). 

Posteriormente, no ano de 2011, no caso Martínez Arrieta, o mesmo Tribunal teceu 

críticas a utilização da teoria, que tem origem no direito anglo-saxônico, para um sistema 

jurídico civil law, tal qual é adotado na Espanha. Na oportunidade, os magistrados se 

manifestaram pela impossibilidade de adequar o instituto a princípios como, por exemplo, o 

da culpabilidade. (RAGUÈS I VALLÈS, 2013, p.24) 

Verifica-se que a teoria da ignorância deliberada não foi amplamente aceita pelos 

juristas espanhóis, os quais ainda tecem muitas críticas sobre a sua utilização em face da 

adoção do sistema jurídica civil law no país. 

 

2.1.4 Brasil 

 

O primeiro caso de aplicação da teoria da cegueira deliberada ocorreu no julgamento 

no caso do furto ao Banco Central (BACEN), que ocorreu entre os dias 06 e 07 de agosto de 

2005. 

Na segunda-feira seguinte ao furto do BACEN, no qual foram subtraídos 

aproximadamente 165 milhões de reais, os acusados foram até uma concessionária local e 

adquiriram 11 veículos de luxo, pagando R$ 691 mil reais à vista e deixando um saldo 

remanescente de R$ 247 mil reais, todo o montante pago em cédulas de R$ 50,00.  

Em razão disso, os proprietários da concessionária, os irmãos Francisco Dermival e 

José Elizomarte Fernandes Vieira foram denunciados pela prática dos crimes de furto 

qualificado, formação de quadrilha (atual crime de associação criminosa), ocultação de bens e 
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valores, uso de documento falso, falsa identidade, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito 

e lavagem de dinheiro.  

O juízo de primeira instância condenou os réus, utilizando-se do fundamento da 

teoria da cegueira deliberada e admitindo a figura do dolo eventual nos delitos de lavagem de 

dinheiro. (BRASIL, 2019d). 

Afirmou que, assim como nos Estados Unidos, não havia no Brasil a tipificação do 

delito de lavagem de dinheiro a título de dolo eventual. Todavia, através de construção 

jurisprudencial, o Estado norte-americano admitiu a penalização do delito a título de dolo 

eventual, através da aplicação da denominada willful blindness ou conscious avoidance 

doctrine, literalmente a doutrina da "cegueira deliberada" e de "evitar a consciência". 

(BRASIL, 2019d) 

Ainda, defendeu a aplicação da teoria para que a ignorância proposital e o 

conhecimento efetivo sejam igualmente penalizados, haja vista que é certo que aquele que se 

abstém de conhecer os fatos propositalmente, está ciente da prática delituosa. Nesse sentido, 

os desembargadores entenderam que agir com conhecimento abrange agir com conhecimento 

positivo ou se mostrar indiferente ante a probabilidade da ocorrência do fato, que são atitudes 

análogas. (BRASIL, 2019d) 

Ressalta-se, por fim, que na oportunidade, o juiz afirmou que, havendo provas de que 

o acusado tinha ciência da alta probabilidade da origem e natureza ilícitas dos valores, bens e 

direitos e, ainda assim, se manteve indiferente, optando não tomar conhecimento pleno do 

fato delituoso, não há óbice para sua responsabilização pelo resultado do delito. (BRASIL, 

2019d) 

Todavia, inconformados com o teor da sentença, os condenados interpuseram recurso 

de apelação, pleiteando a absolvição, sob o fundamento de que as provas contidas nos autos 

eram insuficientes para ensejar no decreto condenatório e que, consequentemente, deveria ser 

aplicado o princípio do in dubio pro réu.8 

Neste contexto, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

acolheram o pleito, absolvendo os sentenciados e afastando a aplicação da teoria da cegueira 

deliberada. Na ocasião, o fundamento utilizado são os requisitos para a configuração do 

instituto da ignorância deliberada não estavam presentes e que sequer havia lastro probatório 

mínimo demonstrando a existência de dolo eventual. 
 

 
8 Expressão latina que quer dizer “na dúvida, em favor do réu”. Também é chamado de princípio da presunção 
de inocência e está previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988. 
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Ora, os apelantes vivem da compra e venda de veículos. Ao contrário da 
perplexidade causada ao representante do Ministério Público Federal, embora não 
seja o corriqueiro, não é incomum a venda de automotores mediante o pagamento 
em espécie. O acusado JOSÉ CHARLES DE MORAIS, que intermediou a venda, 
era antigo cliente da BRILHE CAR [...]. O recebimento antecipado de numerário 
(mais de duzentos mil reais), para escolha posterior dos veículos é intrigante, mas, a 
meu sentir, não autoriza presumir que, por essa circunstância, devessem os 
empresários saber que se tratava de reciclagem de dinheiro. [...] Entendo que a 
aplicação da teoria da cegueira deliberada depende da sua adequação ao 
ordenamento jurídico nacional. No caso concreto, pode ser perfeitamente adotada, 
desde que o tipo legal admita a punição a título de dolo eventual. [...] Assim sendo, 
entendo que, ante as circunstâncias do caso concreto, não há como se aplicar a 
doutrina da willful blindness. As evidências não levam a conclusão de que os sócios 
da BRILHE CAR sabiam efetivamente da origem criminosa dos ativos. Não há a 
demonstração concreta sequer do dolo eventual. (BRASIL, 2019j). 

 

Posteriormente, a teoria da ignorância deliberada foi utilizada pelos Ministros Celso 

de Mello e Rosa Weber durante o julgamento da ação penal 470 (mais conhecida como 

“Mensalão”9), apesar do tema não ter sido diretamente apreciado pelo Supremo Tribunal 

Federal. Isto porque, a fundamentação central utilizada para embasar o decreto condenatório 

não foi o instituto. 

Nesse sentido, o Ministro Celso de Mello votou pela condenação dos ex-deputados 

do PT, Paulo Rocha e João Magno, por lavagem de dinheiro, sob o fundamento de 

possibilidade da aplicação da teoria da cegueira deliberada em conjunto com a figura do dolo 

eventual. Em seu voto o julgador manifestou pela “[...] a possibilidade de configuração do 

crime de lavagem de valores, mediante o dolo eventual, exatamente com apoio no critério 

denominado por alguns como ‘teoria da cegueira deliberada’, que deve ser usado com muita 

cautela” (BRASIL, 2019g). 

É de se destacar que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia teve forte 

influência na dispersão da teoria do território nacional, eis que reiteradamente aplicou a teoria 

nos julgamentos de delitos de corrupção eleitoral, considerando-a como sinônimo de dolo 

eventual, tal qual o fez nos processos 88-RO (BRASIL, 2019h) e 89-RO (BRASIL, 2019i), 

ambos de relatoria do Desembargador Élcio Arruda. 

Os casos acima mencionados referem-se a prática de corrupção eleitoral, nas eleições 

de 2004 e 2006 respectivamente. Em ambos, o relator Élcio Arruda, fez menção às lições de 

Nelson Hungria, o qual afirmava que o crime de corrupção eleitoral é considerado um crime 

formal e, em razão disso, para sua configuração, basta que seja demonstrado o dano potencial 

ou perigo de dano. Nesse sentido, o desembargador admitiu a viabilidade da imputação do 

delito a título de dolo eventual, eis que o agente não deteve a conduta delitiva que tinha 
 

9 Processo Criminal instaurado para processar e julgar atos corrupção política, caracterizados pela compra e 
venda de votos no congresso, descoberto no ano de 2005 e 2006. 
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possibilidade de tomar conhecimento, conformando-se com o resultado (BRASIL, 2019h e 

2019i) 

No entanto, a teoria foi amplamente difundida e aplicada nos casos da Operação 

Lava-Jato, embasando condenações de vários dos envolvidos no caso, equiparando-a a figura 

do dolo eventual. 

Como a exemplo, na ação penal nº 5013405-59.2016.4.04.7000 (BRASIL, 2019b), 

Sérgio Fernando Moro proferiu sentença condenatória em desfavor de Mônica Regina Cunha 

Moura e João Cerqueira de Santana Filho pela prática do crime de lavagem de dinheiro, 

embasando-a na teoria da ignorância deliberada. 

Na sentença, o magistrado entendeu que, havendo prova de que os acusados tinham 

alta probabilidade de conhecerem a origem ilícita nos bens e valores que ocultavam e 

dissimulavam e que ignoraram propositalmente, eis que tinham condições de aprofundar seus 

conhecimentos, é possível reconhecer a prática do delito de branqueamento de capitais, 

considerando o artigo 18, inciso I, do Código Penal10. (BRASIL, 2019b) 

Cumpre salientar que, apesar de ter sido utilizada pela primeira vez no ano de 2005, a 

aplicação da teoria da ignorância deliberada ainda é embrionária, não tendo o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça se manifestado a respeito, seja admitindo ou 

rejeitando sua utilização no ordenamento jurídico pátrio. 

Por fim, ressalta-se que no Brasil a teoria vem sendo aplicada basicamente no 

julgamento dos delitos de lavagem de dinheiro e crimes eleitorais, diferentemente do que 

ocorre nos demais países adeptos ao instituto que também o aplicam para casos de tráfico de 

drogas e delitos falimentares. 

 

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS 

 

A tipificação do delito de lavagem de dinheiro visou proteger a ordem econômica 

dos Estados, que frequentemente era e é violada, com a inserção de dinheiro proveniente de 

atos ilícitos na economia nacional. O interesse dos Estados está intimamente ligado ao fato 

desses recursos não serem tributados e, portanto, deixam de arrecadar valores para fundos 

monetários estatais. 

Todavia, a criminalização decorrente da conduta começou a atrair os olhos dos 

juristas desde 1920 e ganhou uma repercussão mundial e, principalmente, nacional, em face 

 
10 Art. 18 do Código Penal: “Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de 
produzi-lo”. 
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dos escândalos de lavagem de dinheiro atrelados a corrupção que ocorreram no Brasil nas 

últimas décadas. 

 

3.1 Origem e incorporação pelo Brasil 

 

O termo “lavagem de dinheiro” ou money laundering foi utilizado formalmente pela 

primeira vez na em 1982, nos Estados Unidos da América. Noticia-se que a expressão ganhou 

destaque em consequência à ação de gangsters, que utilizavam lavanderias situadas em 

Chicago para ocultar e despistar a origem ilícita de dinheiro proveniente da mercancia ilegal 

de bebidas e entorpecentes. 

Ressalta-se, todavia, que, segundo Marco Antônio de Barros (2012), a expressão 

money laundering já era aplicada pelos juristas norte-americanos entre 1920 e 1930, sendo 

comumente empregada para reportar à utilização pela máfia de máquinas industriais de 

lavagem de roupas. Essa organização utilizava essas empresas para incorporar valores 

provenientes de atividades ilícitas na economia. 

No entanto, o delito em questão somente ganhou destaque por volta da década de 

1970, quando os juízos norte-americanos passaram a investigar com mais vigor o crime de 

tráfico de drogas e os lucros advindos dessa atividade. Em razão disso, Bruno Tondini (2008) 

afirma que o termo “lavagem de dinheiro” somente foi judicializado no ano de 1982, no 

julgamento de um caso em que a polícia americana apreendeu valores advindos do 

contrabando de cocaína. 

Em 1988, a Convenção de Viena, também chamada de Convenção das Nações 

Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, reconheceu a 

existência de vínculo entre os delitos de tráfico de drogas e de lavagem de capitais, haja vista 

que o primeiro gera rendimentos financeiros vultuosos, que precisam ser “branqueados” e 

incorporados às economias de seus respectivos Estados (CONVENÇÃO, 2019). 

Em razão disso, visando desestimular a prática de tráfico de drogas, os signatários do 

tratado internacional se comprometeram a criminalizar a conduta de lavagem de dinheiro, de 

forma que os delinquentes fossem punidos caso inserissem valores ilícitos na economia. 

O Brasil ratificou a mencionada convenção no dia 26 de junho de 1991 e em março 

de 1998, em observância ao compromisso feito perante a comunidade internacional, aprovou 

a Lei n.º 9.613/98, popularmente conhecida como a Lei de Lavagem de Capitais (BRASIL, 

2019e). 
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Cumpre salientar que o crime de lavagem de capitais possui como pressuposto a 

prática de infração penal antecedente, sendo considerado um delito de natureza acessória. Esta 

característica acarretou na evolução da legislação dos Estados de maneira diversa, as quais 

são divididas em gerações a depender do modelo normativo e punitivo adotado. 

A princípio, a Convenção de Viena previu a possibilidade de ser crime antecedente 

apenas o tráfico de drogas. Consequentemente todos os países que aderiram apenas esta regra 

básica, adotando legislações que incriminam a lavagem de dinheiro apenas quando o crime 

antecedente for o de tráfico de entorpecentes, possuem legislações consideradas como de 

primeira geração. (CONVENÇÃO, 2019) 

Os países com legislações de segunda geração ampliaram taxativamente o rol dos 

delitos que poderiam e podem ser considerados crimes antecedentes, eis que reconhecia que 

havia outras condutas ilícitas que poderiam acarretar na dissimulação de valores. 

Quando da promulgação da Lei nº 9.613/1998, considerava-se que o Brasil detinha 

uma legislação de segunda geração, eis que seu artigo 1º11 apresentava um rol taxativo de 

delitos. 

Ressalta-se que o legislador, na Exposição de Motivos que motivaram a elaboração 

da Lei 9.613/1998 (nº 21),12 justificou a necessidade de descomprimir o rol dos delitos 

antecedentes, afirmando que, apesar do crime de tráfico de entorpecentes ser tido como o 

principal crime antecedente, não é possível desprezar que outros delitos, dotados de relevante 

gravidade, possam gerar bens e valores que necessitam sem branqueados para sua 

incorporação na economia. (BRASIL, 2019a) 

Feito isso, restou confirmado que o Brasil detinha, pelo menos até então, passou a ter 

uma legislação considerada como de segunda geração, eis que os crimes antecedentes 

restaram indicados na Lei nº 9.613/1998. 

 
11 Artigo 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: 
I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; 
II – de terrorismo e seu financiamento;(Redação dada pela Lei nº 10.701, de 2003) 
III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção; 
IV - de extorsão mediante seqüestro; 
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de 
qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos; 
VI - contra o sistema financeiro nacional; 
VII - praticado por organização criminosa. 
VIII – praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal).(Incluído pela Lei nº 10.467, de 2002)  
12 Exposição de Motivos nº 21: “Embora o narcotráfico seja a fonte principal das operações de lavagem de 
dinheiro, não é a sua única vertente. Existem outros ilícitos, também de especial gravidade, que funcionam como 
círculos viciosos relativamente à lavagem de dinheiro e à ocultação de bens, direitos e valores”. 
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Por fim, têm-se os Estados com legislações de terceira geração, os quais admitem 

que qualquer crime grave possa ser considerado como delito antecedente para a prática do 

branqueamento de capitais. 

Após a entrada em vigor da Lei nº 12.683/2012, a maior parte da doutrina passou a 

entender que a legislação brasileira passou ao patamar de terceira geração, eis que ela revogou 

os incisos do artigo 1º da Lei nº 9.613/199813, passando a considerar que o delito de lavagem 

de capitais será imputado sempre que houver a ocultação e simulação da “natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores 

provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal” (BRASIL, 2019e). 

Neste viés, resta demonstrado que o Brasil, em obediência ao disposto na Convenção 

de Viena e cumprindo seus compromissos internacionais, criminalizou o crime de lavagem de 

capitais, aderindo atualmente à geração de leis considerava mais punitiva, eis que qualquer 

delito de natureza grave pode ser considerado como crime antecedente para a prática 

daquele.14 

 

3.2. Conceito do crime 

 

Em linhas gerais, o termo “lavar” significa limpar ou eliminar as impurezas15. Nesse 

sentido, o ato de lavar o dinheiro metaforicamente significa tirar todos os seus indícios de 

ilegalidade, tornando-o aparentemente lícito, para que possa ser embutido na ordem jurídica e 

econômica sem qualquer menção ou rastro de sua origem viciada. 

Nesse sentido, considerando-se as lições de Marco Antônio de Barros (2012, p. 47), 

lavagem de capitais pode ser conceituada como uma operação financeira que visa à ocultação 

e/ou dissimulação da incorporação na economia ou no sistema financeiro pátrio, de forma 

definitiva ou transitória, de valores, bens ou direitos, que são provenientes de outros crimes, 

para que se encubra de aparência lícita. 

Renato Brasileiro de Lima (2017, p. 474), por sua vez, de forma sucinta, afirma que 

“lavagem de capitais é o ato ou o conjunto de atos praticados por determinado agente com o 

 
13 Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (Redação dada pela Lei nº 
12.683, de 2012). 
14 São exemplos de Estados com legislação de primeira geração: Alemanha, Espanha e Portugal. Argentina, 
Bélgica, França, Estados Unidos da América, Itália, México e Suíça, como o Brasil, possuem legislações 
consideradas como de terceira geração. (MACHADO; 2019) 
15  FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da língua portuguesa.  
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objetivo de conferir aparência lícita a bens, direitos ou valores provenientes de uma infração 

penal”. 

O Brasil, diferentemente dos muitos países, repudiou a utilização do termo 

“branqueamento de capitais”16, sob o fundamento que a denominação “além de não estar 

inserida no contexto da linguagem formal ou coloquial em nosso País, sugere a inferência 

racista do vocábulo, motivando estéreis e inoportunas discussões”. (BRASIL, 2019a,  motivo 

nº 13). 

Destaca-se que, apesar de a expressão “lavagem de dinheiro” ser mais popular, o 

termo mais correto e coerente seria “lavagem de capitais”, eis que a conduta do agente pode 

abranger na tentativa se subtrair a ilicitude tanto de dinheiro em espécie quanto de bens 

materiais e direitos. 

Alguns doutrinadores e juristas criaram modalidades para distinguir certos tipos de 

lavagem de dinheiro, quais sejam, autolavagem e lavagem. 

Autolavagem é configurada pela hipótese em que o agente realiza uma conduta 

anterior (também chamada de crime antecedente), para praticar os atos de lavagem em um 

segundo momento. Em uma leitura restritiva da norma que tipifica a conduta de lavagem de 

capitais, verifica-se a necessidade da prática de um ato ilícito antecedente, o qual gerará 

lucros e que serão implementados na economia de forma mascarada. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal nº 996/DF (BRASIL, 

2019k), se manifestou pela possibilidade de responsabilização do agente, pela prática do 

crime antecedente e da lavagem de dinheiro, quando for possível individualizar as condutas 

praticadas.  

Há também a modalidade de lavagem simultânea, na qual são praticados 

concomitantemente os atos de lavagem e o delito que gerará os proveitos econômicos ilícitos. 

Ou seja, neste caso, prescinde-se a realização de uma conduta anterior. 

Esta figura é defendida pelo atual Ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro, que 

afirma que a lavagem de dinheiro pode ocorrer em concomitância com o recebimento de 

vantagens indevidas. O jurista ainda chega a argumentar que a não aceitação do instituto, 

poderia ser considerado um prêmio para os criminosos por sua maior sofisticação e ardil. (O 

ANTAGONISTA; 2019) 

 
16 Alguns países utilizam o termo “branqueamento”, o que não foi recepcionado pelo Brasil. A França e a 
Bélgica adotam a designação blanchiment d'argent e na mesma linha seguem a Espanha (blanqueo de dinero) e 
Portugal (branqueamento de dinheiro). 



Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 6, n 1/2020127

Além da defesa em obras jurídicas, durante seu exercício da magistratura, Sérgio 

Moro reconheceu a possibilidade em várias de suas sentenças prolatadas na 13ª Vara Federal 

de Curitiba. Como exemplo, transcreve-se trecho do decisório da ação penal 5054932-

88.2016.4.04.7000/PR: 

 
775. Vinha este Juízo adotando a posição de que poder-se-ia falar de lavagem de 
dinheiro apenas depois de finalizada a conduta pertinente ao crime antecedente. [...] 
778. A sofisticação da prática criminosa tem revelado o emprego de mecanismos de 
ocultação e dissimulação já quando do repasse da vantagem indevida do crime de 
corrupção. 779. Tal sofisticação tem tornado desnecessária, na prática, a adoção de 
mecanismos de ocultação e dissimulação após o recebimento da vantagem indevida, 
uma vez que o dinheiro, ao mesmo tempo em que recebido, é ocultado ou a ele é 
conferida aparência lícita. 781. Não seria justificável premiar o criminoso por sua 
maior sofisticação e ardil, ou seja, por ter habilidade em tornar desnecessária ulterior 
ocultação e dissimulação do produto do crime, já que estes valores já lhe são 
concomitantemente repassados de forma oculta ou com a aparência de licitude. 
(BRASIL, 2019) 
 

Portanto, verifica-se que o termo comumente utilizado pelo Brasil é lavagem de 

dinheiro ou de capitais. No entanto, conforma acima disposto, a depender do momento em 

que a lavagem de capitais e o delito antecedente são praticados, a conduta poderá receber uma 

nomenclatura própria, sem prejuízo da penalidade a ser aplicada. 

Destaca-se que o legislador, no artigo 2º da Lei nº 12.638, de 09 de julho de 2012, 

tipificou a conduta de lavar o dinheiro. O indivíduo nela incidirá sempre que “ocultar ou 

dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 

direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”17, os quais sabia 

ou tinha possibilidade saber da origem ilícita.  

 

3.3 As fases do delito 

 

O crime de lavagem de dinheiro é considerado pela maior parte da doutrina como um 

procedimento trifásico de introdução no sistema financeiro de valores e bens provenientes de 

atos ilícitos. 

Neste sentido, na prática do delito são reconhecidas três etapas independentes, quais 

sejam a ocultação, a dissimulação e a integração. 

No mesmo sentido, é entendido pelo Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de 

Dinheiro (GAFI), que se trata de uma “uma organização intergovernamental cujo propósito é 
 

17 Artigo 2º A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Artigo 1º 
Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”. 
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desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de 

dinheiro e ao financiamento do terrorismo”18. 

A primeira fase é chamada de ocultação, colocação ou placement. Configura-se pela 

busca do agente em esconder os valores e bens provenientes da conduta ilícita, a fim de 

dificultar o rastreamento do produto do crime e a identificação de sua procedência. 

Renato Brasileiro de Lima (2017) cita exemplos de situações às quais os agentes 

incorrem na primeira fase do delito: fracionamento de grandes quantias em pequenos valores 

(procedimento smurfing19), incorporação ao caixa de estabelecimentos comerciais em que há 

rotatividade de capital em espécie, depósito de valores em paraísos fiscais, etc. 

Badaró e Bottini (2013) ressaltam que a ocultação poderá estar configurada ainda 

que o agente simplesmente esconda os valores, enterrando-o ou guardando em um fundo 

falso. Segundo eles, exige-se apenas que haja uma pretensão, ainda que futura, de torná-los 

aparentemente lícitos. 

A segunda fase do delito é denominada dissimulação, mascaramento, escurecimento, 

estratificação ou layering. 

Esta fase, segundo Marcelo Batlouni Mendroni (2015, p. 182), compreende na 

prática efetiva de atos com o intuito de mascarar a origem ilícita dos valores, como a 

realização de conversões e movimentações, além de efetivação de transações. 

Lima (2017, p. 477) exemplifica as condutas que podem configurar atos de 

simulação, tais quais transferências eletrônicas e envio do dinheiro já convertido em moeda 

estrangeira para o exterior. 

A última fase da lavagem de capitais é denominada integração ou integration e 

compreende na prática de atos para incorporação dos valores no sistema econômico, já 

revestidos de uma aparência lícita. 

A incorporação geralmente ocorre através aquisição de bens (muitas vezes com 

valores superfaturados), investimentos no mercado diretos ou indiretos e criação de empresas, 

de forma que seja possível realizar registros tributários e contábeis que justifiquem o valor 

incorporado, afastando as suspeitas de eventual ilicitude. (LIMA, 2017, p. 477) 

Por fim, destaca-se que o delito de branqueamento de capitais é considerado um tipo 

penal misto e, portanto, a prática de qualquer das fases já enseja na configuração do crime, 

não sendo exigido que o agente transcorra pelas três etapas. 

 
18 Texto original: “Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o 
sequestro di persona a scopo di estorsione”. 
19 Alusão ao filme “Os Smurfs”, o qual conta a história de pequenas criaturas azuis. 
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3.4 A Lei nº 9.613/98 e as inovações trazidas pela Lei nº 12.638/12 

 

A Lei nº 12.638, de 9 de julho de 2012, alterou substancialmente a Lei nº 9.613, de 3 

de março de 1998, sendo considerada como um marco legal de combate mais rigoroso ao 

delito de lavagem de dinheiro. 

O novo instrumento normativo decorreu da necessidade de penalizar com mais rigor 

o crime de branqueamento de capitais, em face do relatório crítico e avaliativo do Brasil, 

realizado pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) no ano de 2011. 20 

As maiores inovações trazidas pelo diploma legal foi (i) afastar a taxatividade do rol 

dos crimes antecedentes, fazendo com que qualquer infração penal possa ser considerada um 

delito antecedente, (ii) possibilitar a alienação antecipada  e ampliar o rol de medidas 

cautelares, visando evitar que os bens constritos se desvalorizem ou deteriorem sem que lhes 

sejam dados melhor destinação, (iii) ampliar os sujeitos submetidos a norma, e (iv) aumentar 

a pena pecuniária cominada (multa), que poderá a partir de então pôde ser de até R$20 

milhões. 

No entanto, a alteração mais relevante para o tema em estudo, foi a expansão do 

delito de lavagem de dinheiro, permitindo, a partir de então, a penalização do agente a título 

de dolo eventual. Apesar deste entendimento não ser unânime, quem o defende alega que a 

possibilidade de aplicação do dolo eventual adveio pela supressão do termo “que sabe”, 

presente no texto original do artigo 1º, §2º, I, da Lei nº 9.613/98. 21 

Com a reforma do mencionado dispositivo legal, a doutrina majoritária tem se 

manifestado pela possibilidade de punir o delito de branqueamento de dinheiro a título de 

dolo eventual, ou seja, pela penalização do agente que assumiu o risco de produzir o 

resultado, apesar de não o desejar. 

Medroni, defendendo essa tese, argumenta que: 

 
Se na redação atual a expressão “que sabe serem” foi retirada, trata-se de mais uma 
clara evidência da admissão (ou ratificação) do dolo indireto, já que ao agente não se 
exige mais que “sabe serem” provenientes, exigindo-se, conclusivamente, pela 
interpretação de que agora ele – quando utiliza – “deveria saber” ou “assumisse o 
risco” de que os bens, direitos e valores sejam provenientes de infração penal. [...] A 
punição pela prática do delito, em dolo eventual, por terceiro “lavador do dinheiro”, 
é de fato, aspecto que “torna ou mantém a Lei mais eficiente”, como a própria Lei, 

 
20 Relatório de avaliação disponível em <http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/brazil/documents/mutual 
evaluationreportofbrazil.html>. Acesso em 19. out. 2019 
21 Redação anterior à Lei nº 12.683/2012: § 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem:I - utiliza, na atividade 
econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes 
antecedentes referidos neste artigo. 
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em seu enunciado, pretende ser. O seu contrário, afastar-se a possível incidência do 
dolo indireto/alternativo ou eventual, seria tornar a lei mais branda, impensável em 
uma reforma legislativa dessa natureza. (MEDRONI, 2015, p. 79)  

 

No mesmo sentido, defende Badaró e Bottini, ao afirmar que “o legislador estendeu a 

tipicidade àquele que suspeita da proveniência infracional dos bens, e ainda assim os utiliza 

na atividade econômica ou financeira, assumindo o risco de praticar lavagem de dinheiro”. 

(BADARÓ; BOTTINI, 2013, p. 114). 

Destaca-se que a possibilidade de responder pelo delito a título de dolo eventual era 

divergente antes mesmo da promulgação e vigência da Lei nº 12.683/12. No entanto, após a 

reforma, a doutrina majoritária passou a defender que o legislador quis ampliar o elemento 

subjetivo do delito, para que, aquele que aceita assumir o risco de ocultar e/ou dissimular bens 

e valores provenientes de condutas ilícitas, mesmo suspeitando da origem ilegal, seja 

penalizado. 

 

3.5 Casos mais emblemáticos no Brasil 

 

Segundo dados da Kroll 22, publicados na 11ª edição do Relatório Global de Fraude e 

Risco, o Brasil é considerado mundialmente como o país campeão em lavagem de dinheiro. 

Enquanto a média global de testemunho do delito chegou a 16%, no Brasil ultrapassou o 

patamar de 23%. (RELATÓRIO GLOBAL DE FRAUDE E RISCO, 2019). 

Tais dados acentuaram depois da divulgação dos esquemas de corrupção e lavagem 

de dinheiro que ocorriam dentro do cenário político brasileiro, podendo destacar aqueles que 

comumente são chamados de Mensalão e Operação Lava-jato. 

O escândalo político conhecido como Mensalão explodiu no ano de 2005, no 

primeiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, consistindo em repasses 

monetários de empresas ao Partido dos Trabalhadores em prol de apoio político. 

Pelo que se tem conhecimento, o esquema de corrupção iniciou em 2002 e somente 

foi descoberto por causa da divulgação de uma gravação secreta, na qual ficou demonstrado 

que Maurício Marinho (ex-chefe do departamento de contratação dos Correios) recebia 

propina em nome de Roberto Jefferson (ex-deputado Federal pelo Partido Trabalhista do 

Brasil - PTB), no importe de R$3.000,00 (três mil reais). (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019). 

 
22 É considerada a líder global no fornecimento de soluções de risco, sendo especializada em identificar, 
remediar e monitorar riscos em uma empresa. 
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Consequentemente, atemorizado, Maurício Marinho e Roberto Jefferson fizeram 

acordo de delação premiada, entregando todo o esquema. Por esta razão se descobriu o 

envolvimento não só dos Correios e do PTB, mas também de outros partidos políticos, tais 

como o PT e o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). 

Após as devidas investigações, restou constatado que Delúbio Soares (ex-tesoureiro 

do PT) repassava o montante de R$30.000,00 ao mês para certos parlamentares, que, em 

troca, deveriam aprovar aquelas leis que fossem benéficas ao governo Lula. (GALLI, 2019). 

Verificou-se, também, a dinâmica de todo o procedimento. Primeiramente, certos 

partidos eram incentivados a se aliarem ao PT, mediante o pagamento de propina. Após, 

Delúbio Soares e Marcos Valério (empresário do ramo de publicidade), em conluio, 

orientavam a distribuição dos valores e desviavam o dinheiro para aqueles que se tornavam 

aliados. Ao final, a dona do Banco Rural e seu ex-diretor, Kátia Rabello e José Salgado 

respectivamente, faziam empréstimos ilegais para os envolvidos no esquema, que, em 

contrapartida, recebia o apoio de Marcos Valério que se comprometia a defender os interesses 

da instituição financeira no meio político. (DARIE, 2019) 

Em face do escândalo de repercussão nacional, os paramentares criaram uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para averiguar os fatos descobertos. No entanto, o 

relatório final não foi votado e ela foi finalizada sem nenhuma conclusão. (GALLI, 2019) 

Não obstante, após a eclosão do esquema, vários políticos de renome tiveram seus 

nomes manchados, principalmente pela incessante divulgação da mídia sobre o caso. Destaca-

se para fins de exemplo, o pedido de demissão de José Genoíno da presidência do PT, a 

cassação do mandato de Roberto Jefferson e de José Dirceu, bem como a expulsão do ex-

tesoureiro Delúbio Soares pelo Conselho de Ética do PT. (GALLI, 2019) 

Posteriormente, em março de 2014, a Polícia Federal desencadeou um conjunto de 

investigações, denominado Operação Lava-Jato, a qual visava apurar um dos maiores 

esquemas, senão o maior, de lavagem de dinheiro proveniente do pagamento de propina no 

Brasil. 

A nomenclatura “Lava-Jato” foi adotada porque uma rede de postos de combustíveis 

e lava-jato de veículos era utilizada para movimentar e lavar os recursos ilícitos provenientes 

da atividade, sendo o núcleo econômico uma das primeiras organizações criminosas a ter seu 

envolvimento no esquema demonstrado. Apesar de ter sido comprovada a participação de 

outras organizações, o nome se difundiu e consagrou. (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

2019). 
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Na operação restou demonstrado que os criminosos praticavam, como crime 

antecedente da lavagem de dinheiro, os delitos de corrupção (ativa e passiva), recebimento de 

vantagem indevida, organização criminosa, gestão fraudulenta, operação fraudulenta de 

câmbio e obstrução da justiça. 

Após investigações, verificou-se que se tratava de um cartel de empreiteiras, que 

pagavam propinas, no importe de 1% a 5% calculados sobre o valor do contrato 

superfaturado, para os diretores da Petrobras e outros agentes públicos e políticos, em troca da 

garantia de que uma das empresas participantes do cartel saísse vencedora do processo 

licitatório. Ressalta-se que eram realizadas reuniões prévias entre as empreiteiras, para que 

pudessem decidir que seria o vencedor daquela licitação. (MIGALHAS, 2019) 

No tocante aos desvios dos cofres públicos, estima-se que o prejuízo esteja na casa 

de bilhões de reais. (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2019). 

Cumpre salientar, ainda, que, após investigações, foi desvendado o superfaturamento 

de outras obras públicas, tais como a hidrelétrica de Belo Monte e os estádios destinados à 

Copa do Mundo de 2014, por exemplo. (BULLA; MATAIS; BRANDT; AGUIAR, 2019) 

A operação ganhou uma dimensão inimaginável, em termos de pessoas envolvidas e 

valores subtraídos dos cofres públicos. Segundo dados do Ministério Público Federal, até dia 

09 de outubro de 2019, somente em primeira instância (nas comarcas de Curitiba, Rio de 

Janeiro e São Paulo), as investigações já tinham acarretado no oferecimento de 168 denúncias, 

na instauração de 172 ações penais, na condenação de 204 pessoas, na celebração de 95 

acordos de colaboração e 18 de leniência e na realização de 106 operações especiais. 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2019) 

Urge destacar que as investigações da Lava-Jato, assim como as do Mensalão, 

acarretaram na investigação e/ou prisão de vários políticos conhecidos nacionalmente, sendo 

os principais os ex-presidentes da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff 

(PT), os ex-ministros Antonio Palocci e José Dirceu (PT), o ex-presidente da Câmara dos 

Deputados Eduardo Cunha (MDB) e o doleiro Alberto Yousseff. (VENAGLIA, 2019) 

O esquema ainda contou com a participação de grandes empresários, como Eike 

Batista (Fundador da EBX), Daurio Speranzini Junior (ex-presidente da Philips Medical no 

Brasil), Otavio Marques Azevedo (ex-presidente da Andrade Gutierrez), Dario Queiroz 

Galvão Filho (presidente da Galvão Engenharia), Dalton Avancini (presidente da Camargo 

Corrêa), Sérgio Cunha Mendes (ex-presidente da Mendes Júnior), Ricardo Pessoa (dono da 

UTC), Marcelo Odebrecht (ex-presidente e herdeiro da Odebrecht) e Wesley Joesley Batista 

(donos da J&F). (ELIAS, 2019) 
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Ainda, foi comprovado o envolvimento do corpo diretivo das empresas Alusa, 

Andrade Gutierre, Camargo Corrêa, Carioca Engenharia, Construcap, Egesa, Engevix, Fidens, 

Galvão Engenharia, GDK, IESA, Jaraguá Equipamentos, Mendes Junior, MPE, OAS, 

Odebrecht, Promon, Queiroz Galvão, Setal, Skanska, TECHIN, Tomé Engenharia, UTC, 

dentre outras. (CONSULTOR JURÍDICO, 2019) 

Apesar do número expressivo de envolvidos no escândalo e a condenação de vários 

deles, a operação ainda não encerrou. Em razão disso, a cada novo depoimento prestado, 

descobre-se a atuação de novos agentes e o desvio de mais bilhões de reais. 

 

4 A (IN) COMPATIBILIDADE DA TEORIA COM OS CRIMES DE LAVAGEM DE 

DINHEIRO 

 

Apesar de estar sendo utiliza pelos magistrados brasileiros, até o momento questiona-

se a possibilidade de aplicação da teoria da cegueira deliberada no país, mormente nos 

processos em que se apura a prática de delito de lavagem de capitais. 

Parte da doutrina admite e defende a aplicação do instituto; outra parte, por sua vez, 

entende pela desnecessidade de sua aplicação ou até mesmo por sua incompatibilidade com e 

legislação pátria. 

Nesse sentido, neste derradeiro capítulo, faz-se uma releitura das principais críticas da 

teoria frente aos crimes de lavagem de capitais, para que, ao final, seja constatada ou não a 

dispensabilidade de sua utilização. 

 

4.1 Desnecessidade da Teoria da Cegueira Deliberada nos delitos de lavagem de capitais 

 

Antes de dar início ao estudo da compatibilidade da teoria com o ordenamento 

jurídico pátrio, necessário se faz analisar a necessidade de sua aplicação. 

Conforme anteriormente explanado, a doutrina entende que a Lei nº 12.638/2012 

possibilitou a criminalização do crime de lavagem de capitais a título de dolo eventual, além 

de o instituto estar previsto no Código Penal, levando a crer que se aplica subsidiariamente a 

todas as normas penais incriminadoras. 

A título de esclarecimento, explica-se que dolo eventual é o elemento subjetivo, no 

qual “o agente não quer o resultado, por ele previsto, mas assume o risco de produzi-lo” 

(MASSON, 2015, p. 299). A existência dessa espécie de dolo é defendida pela expressão 
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“assumiu o risco de produzi-lo”, contida na parte final do inciso I, do artigo 18, do Código 

Penal. 

Em razão disso, questiona-se a necessidade de utilização de uma teoria estrangeira, 

eis que os casos poderiam ser resolvidos mediante a comprovação do dolo eventual. 

Neste contexto, bastaria que ficasse comprovado no caso concreto que o acusado tinha 

conhecimento da prática da conduta antijurídica, previu a probabilidade da ocorrência de um 

resultado típico e, ainda assim, optou por nada fazer, para que sua conduta restasse 

enquadrada na parte final do artigo 18, inciso I, do Código Penal. 

Nesse mesmo sentido, afirmam Juan Carlos Ferré Olivé e outros: 

 
Nos últimos tempos, existe uma discussão acerca da conveniência de se incorporar o 
conceito de ignorância deliberada (cegueira intencional ou willful blindness, do 
mundo anglo-saxão) para se resolver alguns problemas de imputação subjetiva. […] 
Como aponta Ragués e Vallés (Universidade Pompeu Fabra), em relação à situação 
jurisprudencial espanhola, e com respeito a alguns crimes como o tráfico de drogas 
ou em particular a lavagem de dinheiro, ‘a ignorância deliberada passou a ser 
convertida em um autêntico substituto do dolo eventual’. Contudo, boa parte dos 
casos jurisprudenciais que foram analisados poderia ser resolvida perfeitamente com 
a ajuda da figura do dolo eventual. (OLIVÉ et al, 2011, p. 341) 

 

Lado outro, destaca-se que a teoria da cegueira deliberada e o dolo eventual não são 

a mesma figura, apesar de possuírem algumas similitudes a depender do caso concreto 

apresentado para análise. O primeiro instituto seria um aprofundamento do dolo eventual, pois 

o interpretaria extensivamente, considerando-o também ainda que não reste demonstrado que 

o acusado, de fato, assumiu o risco de produzir o resultado. 

Como consequência, em face do disposto, verifica-se que a teoria acarreta em graves 

violações a princípios legais e constitucionais, conforme será abaixo disposto. 

 

4.2 A Teoria da Cegueira Deliberada e o Princípio da presunção de inocência e a 

inversão do ônus da prova 

 

O princípio da presunção de inocência teve origem na Declaração dos Direitos 

Humanos, no ano de 1948, estando expressa em seu artigo 1123. No entanto, somente foi 

formalmente incorporado ao ordenamento jurídico pátrio com a promulgação da Constituição 

da República de 1988. 

 
23  “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua 
culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem todas as garantias necessárias 
para sua defesa” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 2019) 
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O artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal prevê que “ninguém será 

considerado culpado até transito em julgado de sentença penal condenatória” (BRASIL, 

2019m). Nesse sentido, subtrai-se da norma a garantia constitucional de que o acusado tem 

preservado seu estado de inocência até que contra ele transite em julgado a sentença penal 

condenatória. 

Na ordem normativa brasileira, a doutrina entende que o princípio da presunção de 

inocência pode ser visto por duas dimensões. 

Segundo Aury Lopes Júnior (2013), o direito fundamental garante um dever de 

tratamento interno – eis que incumbe ao órgão acusador a prova da prática do fato típico, 

ilícito e culpável, afastando o dever de produção de provas pelo acusado – e externo – no 

sentindo de que o réu deve ser tratado e considerado como inocente até que seu nome seja 

incluído no rol dos culpados, o que acontecerá após o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. 

O Código de Processo Penal, na primeira parte do artigo 15624 (BRASIL, 2019n) 

prevê que incumbe àquele que alega o ônus probatório. 

Nesse sentido Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2017) entendem que, 

segundo esta regra, tem-se uma divisão do ônus da prova, de forma que cabe à acusação 

demonstrar a autoria e materialidade do fato, a existência de dolo ou culpa e circunstâncias 

que eventualmente possam influenciar na exasperação da pena. Ao reverso, caberia à defesa 

comprovar a existência de eventuais excludentes de culpabilidade ou ilicitude, causas de 

extinção da punibilidade e circunstâncias capazes de reduzir a pena. 25 

Destaca André Luiz Nicolitt (2009), que, inclusive, o princípio do in dubio pro réu 

configura um desmembramento do dever de tratamento externo, haja vista que, 

desincumbindo a acusação de demonstrar com clareza e certeza que o acusado foi o autor do 

delito, o réu deve ser absolvido. 

Em razão disso, extrai-se que “a responsabilidade probatória é integralmente 

conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado” (TÁVORA; 

ALENCAR; 2017, p. 648). Portanto, havendo qualquer fragilidade nas provas produzidas, 

 
24 Artigo 156 do Código de Processo Penal: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”. 
25 Fernando Capez exemplifica: “[...] cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua 
realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, 
cabe ao acusado provar as excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como as 
circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais. Caso o réu pretenda a absolvição com 
fulcro no art. 386, I, do Código de Processo Penal, incumbe-lhe ainda provar a ‘inexistência do fato’” (CAPEZ, 
2005, p. 273) 



Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 6, n 1/2020136

deve o autor dos fatos ser absolvido, com respaldo no artigo 386, incisos II, V e VII, do 

Código de Processo Penal. 

Na contramão de tais normas, começa a ser utilizada a teoria da cegueira deliberada, 

eis que pode se entender que ela acarreta na inversão do ônus da prova. 

Ao utilizar a teoria em ações penais, entende Bernardo Feijoo Sánchez (2015) que o 

acusado simplesmente é responsabilizado por não ter conhecimento dos fatos, sendo-lhe 

imposto o ônus de comprovar que seu desconhecimento não foi proposital ou negligente. 

Ao agir assim, o órgão acusador estaria afastando o ônus probatório que lhe foi 

imposto, pois se limitaria a insinuar que o acusado se manteve voluntariamente em 

ignorância, devendo este demonstrar o contrário. Criticando essa situação, Renato Brasileiro 

de Lima (2016) entende que, neste caso, a dúvida militaria desfavorecendo o réu e que 

implicitamente estaríamos diante da adoção do princípio in dubio pro societate26. 

Nesse mesmo sentido, Sydow (2017) afirma que a utilização da referida teoria 

acarreta em um desequilíbrio entre acusação e defesa, sendo aquela a parte beneficiada. Em 

tom ainda mais crítico, o doutrinador alega que o Estado estaria afastando seu ônus de buscar 

a prova, pois o acusado seria considerado culpado pelo simples fato de alegar sua ignorância. 

Renato de Mello Jorge Silveira (2016) destaca que a teoria vem sendo incorporada 

no ordenamento jurídico pátrio para facilitar a prolação de decretos condenatórios quando o 

elemento subjetivo dolo não restar devidamente comprovado. 

Isto porque, nos crimes de lavagem de capitais, cabe ao órgão acusador demonstrar 

através de provas robustas e concretas que o acusado tinha ciência ou realizou ação consciente 

de que os valores e/ou bens recebidos eram provenientes de atividades ilícitas, para que sua 

conduta fosse considerada típica, antijurídica e culpável. Todavia, ao utilizar a teoria, em 

nítida violação ao princípio da presunção de inocência, bastaria demonstrar que o acusado 

agiu com indiferença e que existia alta probabilidade dele ter conhecimento dos fatos, 

dispensando a demonstração de conhecimento concreto e presença de dolo. 

Vale destacar trecho do autor: 

 
Várias análises poderiam ser feitas em relação à justificativa do porquê isso se deu. 
A resposta mais simples, e possivelmente a correta, conforme apontado na tão 
mencionada realidade espanhola por autores da envergadura de Ragués I Vallès, 
seria de que, com isso, se mostra facilitada a função condenatória. Não se faz, por 

 
26 “Trata-se de um princípio (fictício) jurídico brasileiro, segundo o qual, mesmo que um juiz não tenha a 
certeza, mas esteja convencido pessoalmente da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de 
autoria ou de participação, ele deverá pronunciar o acusado à Júri Popular, para que a própria sociedade decida 
pela condenação ou não do acusado” (ARAI, 2019). Em síntese, trata-se de um brocado que significa que, em 
caso de dúvida, deve-se decidir em favor da sociedade. 
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assim dizer, necessária prova do dolo, ou do conhecimento prévio, como alude à 
literatura estrangeira, e dá-se um aparente contentamento com a percepção da 
autocolocação em estado de ignorância. (SILVEIRA, 2016, p. 278) 

 

Portanto, verifica-se que a utilização teoria da cegueira deliberada pelos juristas 

brasileiros vai de encontro às regras processuais referentes à divisão do ônus da prova, haja 

vista que através dela seria possível proferir sentença condenatória apenas pela mera sugestão 

de que o acusado propositalmente ignorou a ocorrência de um fato delituoso, dispensando-se 

a comprovação de que ele agiu dolosamente. 

Ademais, seria imposto ao acusado demonstrar que não se enquadra no instituto, 

devendo apresentar provas de que não se manteve em estado de ignorância de forma 

deliberada ou propositalmente e que de fato não tinha conhecimento do que estava sendo 

praticado. 

 

 

4.3 Teoria da Cegueira Deliberada e o Princípio da Legalidade 

 

 

O princípio da legalidade é uma garantia constitucional, prevista no artigo 5º, inciso 

XXXIX, da Constituição Federal de 1988, o qual prevê que “não haverá crime sem lei 

anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” (BRASIL, 2019m). 

Cezar Roberto Bitencourt (2015) afirma que o princípio constitui uma limitação ao 

Estado do seu ius puniendi (ou direito de punir), haja vista que um fato só será considerado 

como criminoso e só haverá aplicação de pena se existir uma lei tipificando a conduta e 

cominando-lhe a sanção correspondente. 

Como decorrência deste princípio, a aplicação da analogia27 no Direito Penal 

encontra limitações, sendo inadmissível que o magistrado, nas leis penais incriminadoras 

(aquela que descreve as condutas típicas e comina pena), acrescente hipóteses que causem 

prejuízos ao réu além daquelas previstas pela legislação. 

Nesse sentido Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco (2014) 

afirmam que não pode o intérprete da lei tipificar uma conduta como ilícita ou agravar o 

tratamento penal conferido à norma. 

 
27 Segundo Cleber Masson (2015), analogia é um elemento de “integração” ou “colmatação do ordenamento 
jurídico”, o qual deve ser utilizado em caso de lacunas legislativas. Corresponde à utilização de lei reguladora de 
caso análogo em outro não previsto em lei. 
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Portanto, é entendimento unânime na doutrina a proibição da utilização do instituto 

de integração in malam partem28. Aliás, coadunam com este entendimento o Supremo 

Tribunal Federal29 e o Superior Tribunal de Justiça30. 

Ainda, conclui Bitencourt (2015) que o emprego de analogia não será vedado quando 

for utilizado para beneficiar o acusado. 

Destoante com este entendimento temos a teoria da cegueira deliberada, que a meu 

ver, significa uma releitura do dolo eventual, através da aplicação de analogia in malam 

partem. Isto porque a teoria não está prevista em nenhum dispositivo legal, estando os 

magistrados aplicando-a para punirem os acusados, nos casos em que o conjunto probatório 

não estiver suficiente para ensejar o decreto condenatório, o que é manifestamente prejudicial 

ao réu. 

Nesse sentido, afirma Vinícius Arouck (2019) que a teoria da cegueira deliberada 

constitui uma interpretação extensiva do conceito de dolo, eis que, conforme previsão no 

estatuto repressivo, somente corresponde à conduta dolosa àquela em que o agente quer e 

conhece o resultado. 

Portanto, seria inadmissível que os juízes, atuando como intérpretes da lei, 

considerassem que eventual desconhecimento fático, independente da motivação, fosse 

suficiente para fundamentar uma sentença condenatória. 

Destaca-se, todavia, que entendimento acima disposto não é unânime, pois há quem 

defenda a compatibilidade entre a teoria e a figura do dolo eventual, o que afastaria a tese de 

interpretação extensiva. 

Nesses termos, manifesta Simone Garcia: 

 
Pelo exposto, assevera-se que a teoria da cegueira deliberada é perfeitamente 
adequada ao nosso dolo eventual, tal qual previsto ideologicamente na norma penal 
(com base na teoria do assentimento), em que se pune pela forma dolosa aquela 
aceitação e indiferença à produção ou não do resultado. É importante essa ressalva, 
de atrelar-se ao seu conceito puro (dever ser), inicialmente proposto pelo legislador 
ordinário tendo em vista a exacerbada banalização do dolo eventual, tal qual 
testemunhamos na jurisprudência hodierna (em que muitos casos de flagrante culpa 
consciente são tratados como dolo eventual, a fim de se satisfazer uma sociedade 

 
28 Expressão latina que quer dizer “para o mal”. 
29 “Não se pode pretender a aplicação da analogia para abarcar hipótese não mencionada no dispositivo legal 
(analogia in malam partem). Deve-se adotar o fundamento constitucional do princípio da estrita legalidade na 
esfera penal” (Inq 1.145/PB, rel. Maurício Côrrea, Tribunal Pleno, julgamento 19.12.2006). 
30 “Não cabe ao Julgador aplicar uma norma, por assemelhação, em substituição a outra validamente existente, 
simplesmente por entender que o legislador deveria ter regulado a situação de forma diversa da que adorou; não 
se pode, por analogia, criar sanção que o sistema legal não haja determinado, sob pena de violação do princípio 
da reserva legal” (REsp 956.876/RS, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5.ª Turma, julgamento 
28.08.2007).   
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vingativa, alimentada por uma mídia tendenciosa e pouco cautelosa, que busca uma 
pena exclusivamente devolutiva). (GARCIA, 2019) 

 

No entanto, apesar dos fundamentos apresentados pela corrente contrária, a melhor 

doutrina entende pela incompatibilidade da teoria com o ordenamento jurídico pátrio, 

mormente porque ao utilizá-la, através de interpretações extensivas ou analógicas, o direito de 

punição do Estado estaria sendo estendido em desfavor do acusado. 

Sendo assim, diante do conceito de dolo restrito e expresso no Código Penal (artigo 

18, inciso I), a utilização da teoria da cegueira deliberada através da analogia, acarreta na 

penalização de um maior número de acusados, haja vista que para a prolação de uma sentença 

condenatória seria necessária apenas uma presunção de previsibilidade ou possibilidade de 

conhecimento, o que não tem respaldo em nenhuma norma brasileira. 

 

4.4 Insegurança jurídica 

 

Em análise à incorporação da teoria no ordenamento jurídico pátrio, verifica-se que 

até a atualidade ela não foi utilizada de maneira homogênea.  

Em algumas vezes a teoria foi utilizada como sendo compatível apenas com os 

delitos que admitem o dolo eventual31; outras vezes, porém, referiam-se a ela como uma 

espécie de dolo direto32.  

Da mesma forma, até mesmo nos países em que há melhor aceitação da teoria, não é 

possível verificar uma aplicação uniforme, eis que recorrentemente o instituto é aplicado de 

forma diversa ou criticado pelos juristas. 

Portanto, um dos maiores problemas da teoria da cegueira deliberada seria a falta a 

inexistência de consenso no seu conceito e seus requisitos 

Nesse sentido, Bernardo Feijoo Sánchez afirma que “talvez essa teoria responda a 

determinadas necessidades que precisam ser resolvidas através de uma cooperação entre 

doutrina e jurisprudência, mas, atualmente, mais que resolver problemas, ela nos leva ao 

 
31 A exemplo: (i) Tribunal Regional Federal da 5ª região, Apelação Criminal 5520-CE 2005.81.00.014586-0, 
Relator Rogério Moreira  09 nov. 2008 e (ii) Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia no Recurso Criminal nº 
872351148, Acórdão nº 525/2010 de 30/11/2010, Relator Élcio Arruda, Publicação no DJE/TRE-RO de 
06/12/2010 e Recurso Criminal nº 89. 
32 Como exemplo, podemos citar: (i) Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Oitava Turma, Apelação Criminal 
0000870- 49.2008.404.7006, Relator Victor Luiz dos Santos Laus, Publicado no D.E. de 28/06/2012;  (ii) 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Oitava Turma, Apelação Criminal 0002106- 90.2009.404.7009, Relator 
Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicado no D.E. de 08/05/2012; (iii) Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, Seção Criminal, Apelação Criminal 29858, Relator Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, 
Julgamento em 18/02/2009, Publicação em 20/03/2009. 
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prejuízo do réu” (SÁNCHEZ, 2015, p. 6, tradução nossa)33.  Em complemento o autor ainda 

manifesta seu temor com a possibilidade do uso desregulado da teoria, de forma que ela seja 

utilizada apenas para afastar o dever de prova do conhecimento do ato. (FEIJOO SANCHÉZ, 

2015) 

Em face da ausência expressa dos requisitos, Sánchez (2015) entende que a teoria 

visa aumentar a penalização dos crimes econômicos, haja vista que ante a desnecessidade de 

comprovar o conhecimento do agente e o elemento subjetivo do tipo, o Poder Judiciário 

poderia recorrer ao instituto para proferir uma sentença condenatória a qualquer custo. 

Ainda, Renato Silveira afirma que: 

 
O risco dogmático da ampliação do foco subjetivo através desse novo instituto, em 
particular no Brasil parece, assim, absolutamente temerário, pois tudo, simplesmente 
tudo, poderia ser enquadrado, de alguma forma, como situação de cegueira, em 
algum momento, deliberada. (SILVEIRA, 2016, p. 278) 

  

Neste contexto, vale ressaltar que a teoria somente ganhou destaque quando do 

julgamento dos envolvidos na Operação Lava-jato, que, como já dito, foi responsável pela 

investigação de bilhões de reais dos cofres públicos. 

Durante as investigações e julgamento, o Poder Judiciário se viu pressionado pela 

mídia e pela população para que os denunciados fossem penalizados. Isto nos leva a crer que a 

teoria pode ter sido utilizada para forçar uma condenação dos envolvidos, eis que dificilmente 

conseguiriam comprovar que não tinham conhecimento do ato delituoso ou que não se 

mantiveram em ignorância deliberadamente. 

Portanto, a ausência dos requisitos dá margem aos magistrados para aplicarem a 

teoria de qualquer forma, se filiando a qualquer dos entendimentos referentes a ela, o que 

pode acarretar em insegurança jurídica e aplicação arbitrária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A teoria da cegueira deliberada, surgida na Inglaterra, foi sendo gradativamente 

difundida , apesar de ser um instituto que os críticos afirmavam ser incompatível com os 

países adotantes do sistema jurídico civil law. 

 
33 Texto original: “Quizás esta teoría responda a determinadas necesidades que haya que resolver mediante una 
leal cooperación entre doctrina y jurisprudencia, pero, en la actualidad, más que resolver problemas, se los 
lleva zafiamente por en medio en perjuicio del reo” 
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No Brasil não foi diferente. A teoria foi utilizada pela primeira vez no julgamento de 

dois donos de uma concessionária de veículos, que supostamente estariam envolvidos no furto 

ao Banco Central, ocorrido em 2005, na cidade de Fortaleza. No entanto, a teoria somente 

ganhou destaque quando do julgamento do maior escândalo de lavagem de dinheiro já 

ocorrido no Brasil, a Operação Lava-jato. 

Destaca-se que a teoria somente atraiu os olhares dos juristas pátrios, dada a grande 

repercussão causada pela utilização de um instituto alienígena na mencionada operação.  

Após análise da origem e evolução teórica do instituto, em países como Inglaterra, 

Estados Unidos, Espanha e Brasil, foi necessário explorar o delito de lavagem de capitais 

propriamente dito e a legislação a ele atinente. 

Feito isso, verificou-se a incompatibilidade da teoria com o ordenamento jurídico 

pátrio e, mais especificamente, com o crime de lavagem de dinheiro. 

A priori, destaca-se que os acusados pela prática do crime de lavagem de dinheiro 

podem ser responsabilizados a título de dolo eventual, devendo o órgão acusador demonstrar 

que o agente tinha conhecimento da prática da conduta antijurídica, previu a probabilidade da 

ocorrência de um resultado típico e, ainda assim, optou por nada fazer. 

Neste contexto também restou demonstrado que a teoria da cegueira deliberada não 

pode ser utilizada como instituto homólogo à figura do dolo eventual, eis que aquela amplia 

este, de modo que admite a penalização do agente, ainda que não tenha provas de que ele 

assumiu o risco de produzir o resultado. 

Cumpre salientar, que a incorporação e aplicação da teoria pelos juristas pátrios 

importam em violação aos princípios da legalidade e da presunção de inocência. 

A ofensa ao princípio da legalidade está demonstrada pelo agravamento da situação 

do acusado, sem que haja uma lei regulamentando tal situação. Ademais, veda-se a 

interpretação legislativa em prejuízo dos réus. Ressalta-se que esse entendimento já está 

pacificado nos tribunais superiores, os quais entendem que é incabível a utilização de analogia 

e aplicação da interpretação extensiva in malam partem. 

A violação ao princípio da presunção de inocência, por sua vez, está demonstrada 

pela possibilidade de responsabilização do agente pela mera sugestão de que ele tinha 

conhecimento do ato delituoso. 

Ademais, olhando-se o princípio de outra vertente, restou comprovado que a teoria 

da cegueira deliberada viola as regras processuais atinentes à inversão do ônus da prova, eis 

que impõe-se ao acusado demonstrar que não se enquadra na situação fática trazida pela teoria 
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da ignorância deliberada, ou seja, que não se manteve em ignorância de forma proposital ou 

que deveras não tinha conhecimento do que estava praticando. 

Por fim, ressalta-se que a aplicação da teoria gera insegurança jurídica, eis que não 

está regulamentado, nem mesmo pacificado, seu conceito ou os requisitos necessários para 

sua incidência no caso concreto. 

A teoria da cegueira deliberada pode ser vista como uma “rota de fuga” para que o 

Poder Judiciário responsabilize os envolvidos nos crimes de lavagem de capitais de grande 

repercussão nacional, eis que dificilmente os acusados conseguirão comprovar que não se 

mantiveram em ignorância de forma proposital ou que de fato não tinha conhecimento do 

crime. Coincidência ou não, foi o que ocorreu na Operação Lava-jato. 
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A Medida Provisória nº 881/2019 foi convertida na Lei 13.784, de 20 de 

setembro de 2019, mais conhecida como Lei da Liberdade Econômica (LLE). Com 

nítido viés liberal, a norma estatuiu uma série de princípios e inúmeras garantias de 

liberdade econômica, tendo como objetivo permitir que o Brasil se torne um país mais 

atrativo aos investidores. 

Para alcançar esta finalidade, a LLE promoveu algumas mudanças e 

acrescentou novos dispositivos no Código Civil, que reforçam o princípio da autonomia 

patrimonial (artigo 49-A) e estabelecem regras mais clarasa serem observadas quando 

da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 e 

parágrafos). 

Dentro deste cenário, o objetivo geral do presente artigo é o de examinar as 

modificações promovidas pela LLE, em matéria de desconsideração da personalidade 

jurídica, e verificar se as alterações efetivamente contribuirão para que os tribunais 

apliquem o instituto de forma correta, com respeito ao princípio da autonomia 

patrimonial. 

Já os objetivos específicos consistem em i) verificar os princípios que norteiam 

a Lei nº 13.784/2019 e quais foram as razões que motivaram a adoção de uma agenda 

de liberdade econômica; ii) estudar o princípio da autonomia patrimonial e o benefício 

da limitação da responsabilidade dos sócios, assim entendidos como importantes 

instrumentos jurídicos de estímulo às atividades econômicas; iii) verificar quais são os 
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requisitos do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, com as alterações 

promovidas no artigo 50 do Código Civil e iv) analisar se as mudanças promovidas pela 

LLE poderão contribuir para a uniformização da jurisprudência. 

Com isso, pode-se dizer que o trabalho foi desenvolvido na tentativa de 

solucionar o seguinte problema: as alterações promovidas pela Lei 13.784/2019, no 

instituto da desconsideração da personalidade jurídica, podem mesmo contribuir para a 

criação de um mercado mais favorável aos investimentos no Brasil? 

A dúvida veio à tona porque, para alguns autores, as inovações promovidas 

pela Lei 17.874/19 não serão capazes de impor limites à aplicação do instituto, pelos 

tribunais brasileiros, pois existe uma grande diversidade de regras que tratam da matéria 

no Brasil. 

Na expectativa de apresentar uma resposta satisfatória ao problema formulado, 

o presente artigo foi estruturado em cinco partes, na parte do desenvolvimento, tudo 

com base em pesquisa bibliográfica e jurisprudencial atualizadas. 

Assim, a segunda parte analisará as razões políticas e econômicas que 

justificaram a criação de uma agenda nacional de liberdade econômica, a fim de que 

seja possível identificar os principais objetivos da Lei 13.784/2019. 

Já a terceira parte foi dedicada ao exame dos princípios que norteiam a aplicação 

da LLE, sendo que dois deles se relacionam mais diretamente com o tema deste 

trabalho: o da liberdade como garantia no exercício das atividades econômicas e o da 

intervenção subsidiária e excepcional do Estado.  

A quarta parte, por sua vez, cuida do princípio da autonomia patrimonial e do 

benefício da responsabilidade limitada dos sócios, que são importantes instrumentos de 

estímulo ao exercício de atividades econômicas. 

Na sequência, a quinta parte passa a tratar das mudanças operadas no artigo 50 

do Código Civil. Neste momento, buscou-se examinar as principais decisões do STJ 

sobre a matéria e resolver algumas questões novas que surgiram em decorrência da 

alteração legislativa. 

Por fim, a sexta parte foi dedicada à questão central acima formulada, com a 

proposta de oferecer uma resposta adequada a um problema digno de muita atenção, já 

que a aplicação desvirtuada e banalizada da desconsideração da personalidade jurídica 

sem dúvida é um dos fatores que fazem do Brasil uma opção ruim para se investir. 
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2  O PORQUÊ DE UMA AGENDA NACIONAL DE LIBERDADE ECONÔMICA 

 

Em 2019 foi editada a Medida Provisória nº 881, que estabeleceu direitos de 

liberdade econômica, instituiu garantias de livre mercado, dentre outras providências, 

daí porque veio a ser conhecida como a “MP da Liberdade Econômica”. 

A norma estabeleceu basicamente um pacote de medidas, em diversas áreas do 

direito, que buscaram desburocratizar e facilitar o exercício das atividades econômicas, 

com a proposta de propiciar um ambiente de negócios mais favorável e seguro aos 

investidores. 

De fato, a MP nº 881/2019 foi convertida, pois no dia 20 de setembro de 2019 

foi publicada a Lei nº 13.784, que ficou conhecida como a “Lei da Liberdade 

Econômica”. Como veremos ao longo deste texto, a norma basicamente incorporou as 

disposições contidas na Medida Provisória, com algumas modificações.  

Mas qual seria a justificativa para uma pauta tão intensa de propostas liberais? 

Em outras palavras, por que deveríamos ter uma agenda nacional de liberdade 

econômica? 

Para autores como André Santa Cruz1, o Brasil não tem uma legislação e um 

ambiente de negócios que favorecem a entrada e a permanência de investimentos, pois 

as estatísticas demonstram que o país ocupa posições muito baixas no que tange ao grau 

de liberdade econômica.  

Para corroborar sua afirmação, o autor citado argumenta que algumas 

respeitadas instituições, que analisam o grau de liberdade econômica em diversos 

países, apresentam estatísticas que indicam que o Brasil não é um país que oferece boas 

condições aos investidores. 

No ranking do The Fraser Institute2, o Brasil está na posição 120, dentre 162 

economias analisadas3.Já no ranking do The Heritage Foundation4, o Brasilocupa a 

150ª posição no ranking mundial, e a 27ª, dentro de um universo de 32 países 

americanos.  
 

1RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Curso ministrado a distância pela rede de ensino CP IURIS, em 2019. 
Curso disponível em: https://www.cpiuris.com.br/loja/catalogo/curso-sobre-a-lei-de-liberdade-
economica_326/. Acesso em set./out. 2019.  
2THE FRASER INSTITUTE. Data From Economic Freedom of The World: 2019 Annual Report. 
Disponível em: https://www.fraserinstitute.org/economic-
freedom/map?geozone=world&page=map&year=2017. Acesso em 15 nov. 2019. 
3 Tais informações constam no relatório anual da instituição, publicado em 2019, sendo que essa é a 
posição do Brasil no ranking de 2017.  Para mais informações, conferir em: 
https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/map?geozone=world&page=map&year=2017. Acesso 
em 15 nov. 2019.  
4THE HERITAGE FOUNDATION. 2019 INDEX OF ECONOMIC FREEDOM. BRAZIL. Disponível 
em: https://www.heritage.org/index/pdf/2019/countries/brazil.pdf. Acesso em 15 nov. 2019. 
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É interessante ver como o The Heritage Fondation avalia a situação do Brasil: 
Brazil’s economic freedom score is 51.9, making its economy the 150th 
freest in the 2019 Index. Its overall score has increased by 0.5 point, with 
improvements in labor freedom and government spending outpacing declines 
in judicial effectiveness and government integrity. Brazil is ranked 27th 
among 32 countries in the Americas region, and its overall score is below the 
regional and world averages.Brazil’s bloated and overly centralized federal 
government has been crushing economic freedom for decades. The new 
administration is likely to reduce barriers to foreign investment; prioritize 
efforts to revitalize Mercosur (the customs union of Argentina, Brazil, 
Paraguay, and Uruguay); be open to the more free-market Pacific Alliance 
(Mexico, Chile, Colombia, and Peru); and continue the sound, market-
oriented policies of its predecessor. Pension reforms are likely to pass in 
2019 to slow the growth of government spending, maintain debt 
sustainability, and reduce inflationary pressures. Lower interest rates and 
inflation will aid recovery.5 

 

Por fim, vale analisar o ranking divulgado pelo principal relatório do Banco 

Mundial, o Doing Business6. Na sua 16ª Edição, de 2019, o relatório indica que o Brasil 

ocupa a 109ª posição de um total de 190. 

Para definir a posição de cada país, tais instituições utilizam vários critérios, 

tais como: i) tempo de abertura de empresas; ii)enforcement dos contratos; iii) 

complexidades do sistema tributário; iv) regras sobre registro de propriedade; v) regras 

sobre acesso a crédito, a eletricidade, a saneamento etc.  

Esses critérios, segundo André Santa Cruz7, são extremamente importantes 

para determinar o desenvolvimento econômico, e também social, de um determinado 

país, até porque o desenvolvimento econômico não está descasado do desenvolvimento 

social. 

Para sustentar essa premissa, o mencionado autorargumenta dizendo que, se 

olharmos os países que ocupam as primeiras posições dos rankings, veremos que são 

países que também ocupam as primeiras posições dos rankings sociais, como o IDH, 

por exemplo. 

 
5A pontuação de liberdade econômica do Brasil é 51,9, tornando sua economia a 150ª mais livre no Índice 
de 2019. Sua pontuação geral aumentou 0,5 ponto, com melhorias na liberdade trabalhista e gastos 
governamentais superando os declínios na eficácia judicial e na integridade do governo. O Brasil ocupa a 
27ª posição entre os 32 países da região das Américas e sua pontuação geral está abaixo das médias 
regionais e mundiais. O governo federal inchado e excessivamente centralizado do Brasil esmaga a 
liberdade econômica há décadas. O novo governo provavelmente reduzirá as barreiras ao investimento 
estrangeiro; priorizar esforços para revitalizar o Mercosul (a união aduaneira da Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai); estar aberto à Aliança do Pacífico, com mais mercado livre (México, Chile, 
Colômbia e Peru); e continue as políticas sólidas e orientadas para o mercado de seu antecessor. É 
provável que as reformas previdenciárias sejam aprovadas em 2019 para retardar o crescimento dos 
gastos do governo, manter a sustentabilidade da dívida e reduzir as pressões inflacionárias. Taxas de juros 
e inflação mais baixas ajudarão na recuperação (THE HERITAGE FOUNDATION, 2019). 
6THE WORLD BANK. Doing Business 2019. Training for reform. 16th edition. Disponível em: 
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-
report_web-version.pdf, p. 05. Acesso em 15 nov. 2019. 
7 Opus cit. 
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Por outro lado, os países que ocupam as últimas posições dos rankings 

analisados, também preenchem, não por acaso, as últimas colocações dos rankings que 

medem critérios de desenvolvimento social. 

Por isso, entendemos que esses números justificam a necessidade da adoção 

imediata, pelo Brasil, de uma agenda de liberdade econômica, já que não poderíamos 

admitir que um país, que figura entre as 10 principais economias do mundo, ocupe 

posições como as que foram divulgadas nos rankings analisados. 

Em reforço,André Santa Cruz observa queo histórico da economia brasileira 

nos últimos anos trouxe um quadro de profunda crise econômica, com índices 

alarmantes de desemprego. 

Para contornar esse cenário, foi publicada a Lei 13.784/2019, que tem o 

objetivo tornar o Brasil uma economia mais atrativa para investimentos, ou seja, um 

mercado em condições mais favoráveis aos investidores, em prol do desenvolvimento 

econômico e social do país. 

Neste texto, analisaremos quais foram as mudanças promovidas pela Lei 

13.784/2019 no instituto da desconsideração da personalidade jurídica para verificar se 

as alterações podem contribuir efetivamente para a criação um ambiente de negócios 

mais seguro e propício a investimentos.  

Porém, antes de tratar especificamente do tema do trabalho, analisaremos os 

princípios norteadores da Lei de Liberdade Econômica. 

 

3   OS PRINCÍPIOS DA LEI Nº 13.784 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 

 

A Lei 13.784/2019, no seu artigo 2º, estabelece quais são seus princípios 

norteadores. Constavam apenas três,na redação original da MP 881/20198, mas no 

Congresso foi acrescentado mais um princípio, como veremos logo adiante. 

O primeiro é o da liberdade como uma garantia no exercício de atividades 

econômicas9. Este princípio reflete qual é a base constitucional da Lei de Liberdade 

Econômica, pois a norma se alicerça no valor da livre iniciativa, que está previsto tanto 

como fundamento da república (artigo 1º, inc. IV, da CR/88), como da ordem 

 
8 Artigo 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Medida Provisória: I - a presunção de liberdade 
no exercício de atividades econômicas; II - a presunção de boa-fé do particular; e III - a intervenção 
subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. (BRASIL, 
2019). 
9Artigo 2º  São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:I - a liberdade como uma garantia no 
exercício de atividades econômicas [...]  
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econômica (artigo 170, caput, da CR/88): 

 
Artigo 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:  

[...] 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  
 
Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
 

 

Nesse sentido, a LLE pode ser visa como uma norma de reforço ao valor da 

livre iniciativa. A expressão “norma de reforço” foi utilizada por Amanda Flávio de 

Oliveira10, em artigo no qual a autora sustenta que a MP (hoje transformada em lei) 

contribui para o desenvolvimento do país, especialmente no combate à pobreza que o 

assola. 

André Santa Cruz também demonstrou simpatia pelo termo, pois, segundo o 

autor citado, se para cada valor previsto no artigo 170 da Constituição, há uma norma 

infraconstitucional de reforço11, por que não poderíamos ter uma norma de reforço à 

livre iniciativa? 

Dessa forma, verifica-se que o primeiro princípio analisado traduz basicamente 

essa ideia de reforço ao valor da livre iniciativa. 

O segundo princípio, por sua vez, é o da presunção de boa-fé do particular 

perante o Poder Público12. De acordo com André Santa Cruz, uma lei de liberdade 

econômica, que se apoia em uma política de desburocratização implementada pelo 

Governo, não pode deixar de reconhecer como princípio a boa-fé do particular. Segundo 

o autor citado, se quisermos mesmo um poder público desburocratizado e eficiente, 

deveremos reconhecer a presunção de boa-fé do particular. 

Dando sequência à análise, o terceiro princípio é o da intervenção subsidiária e 

excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas13.É importante 

 
10OLIVEIRA, Amanda Flávio. Declaração de Direitos de Liberdade Econômica: norma de reforço. A 
motivação primeira da MP consiste em contribuir para o desenvolvimento do país, em combater a 
pobreza que o assola. In: JOTA, 15 ago. 2019. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/livre-mercado/declaracao-de-direitos-de-liberdade-economica-norma-de-reforco-
15082019. Acesso em: 15 nov. 2019. 
 
11 Nessa linha de raciocínio, pode-se afirmar que a defesa do consumidor está reforçada pela Lei 8.078/90 
(C.D.C), a defesa da concorrência está regulada pela Lei antitruste (Lei 15.529/2011), a defesa do meio 
ambiente, pela Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) etc.  
12Artigo 2º  São princípios que norteiam o disposto nesta Lei: [...] II - a presunção de boa-fé do particular; 
13Artigo 2º  São princípios que norteiam o disposto nesta Lei: [...] III - a intervenção subsidiária e 
excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas.  
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observar que houve mudança no texto original da norma (MP 881/2019), que 

inicialmente se referia à intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Estado. 

O texto final aprovado pela Lei 13.784/2019 excluiu a expressão “mínima”, o 

que foi importante para não trazer a ideia de que a lei defende a existência de um estado 

liberal mínimo, típico do século XVIII, que era totalmente alheio aos problemas 

econômicos e descomprometido com qualquer política de justiça social.  

Esse princípio mantém íntima relação com as alterações promovidas no 

instituto da desconsideração da personalidade jurídica, pois, como veremos, as 

mudanças vieram com a proposta de impor limites à atuação do Poder Judiciário nos 

conflitos que envolvem principalmente as sociedades. 

Além disso, vale ressaltar queo próprio STF já reconheceu a força desse 

princípio em alguns de seus julgados, como aconteceu no caso da ADPF nº 449/DF, e 

no caso do julgamento da ADC nº 26/DF. 

De fato, na ADPF nº 449-DF, em que se questionou se seria possível ao Estado 

proibir ou restringir o exercício de atividades econômicas por particulares, 

especificamente quanto ao transporte individual urbano de passageiros por intermédio 

de plataformas digitais (caso do aplicativo Uber), o STF ressaltou a importância do 

princípio da intervenção subsidiária e excepcional do Estado, como revela o trecho 

abaixo: 

 
[...] 7. O constitucionalismo moderno se fundamenta na necessidade de 
restrição do poder estatal sobre o funcionamento da economia de mercado, 
sobrepondo-se o Rule of Law às iniciativas autoritárias destinadas a 
concentrar privilégios, impor o monopólio de meios de produção ou 
estabelecer salários, preços e padrões arbitrários de qualidade, por gerarem 
ambiente hostil à competição, à inovação, ao progresso e à distribuição de 
riquezas. Literatura: ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as 
nações fracassam – As origens do poder, das prosperidade e da pobreza. 
Trad. Cristiana Serra. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. [...] 
9. O exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve 
ser protegido da coerção arbitrária por parte do Estado, competindo ao 
Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecidos na 
Constituição brasileira, invalidar atos normativos que estabeleçam restrições 
desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional. Jurisprudência: 
RE nº 414426 Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 
01/08/2011; RE 511961, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal 
Pleno, julgado em 17/06/2009. 
11. A norma que proíbe o “uso de carros particulares cadastrados ou não em 
aplicativos, para o transporte remunerado individual de pessoas” configura 
limitação desproporcional às liberdades de iniciativa (artigo 1º, IV, e 170 da 
CRFB) e de profissão (artigo 5º, XIII, da CRFB), a qual provoca restrição 
oligopolística do mercado em benefício de certo grupo e em detrimento da 
coletividade. [...]14 

 
 
14BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 449-DF. Rel. Min. Luiz Fux. Diário Judicial Eletrônico 
08 mai. 2019.  
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Da mesma forma, o STF declarou a constitucionalidade do artigo 25, §1º da 

Lei 8.897/1995, que autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias 

de serviço público, em qualquer área (meio ou fim) da atividade econômica, 

demonstrando, com isso, que a atuação estatal é subsidiária e excepcional.   

Finalmente, nos deparamos com o princípio da vulnerabilidade do particular 

perante o Estado, que foi incluído pelo Congresso Nacional durante a fase de aprovação 

da MP 881/2019, e hoje se encontra no inciso IV do artigo 2º da Lei 13.784/2019. 

De acordo com André Santo Cruz, se a Lei 8.078/90 (CDC) reconhece a 

vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor, dentro de uma relação contratual 

privada, não poderíamos nos surpreender com uma lei que reconhece a vulnerabilidade 

do particular frente ao Estado, até porque essa é uma relação de poder, sendo que a 

pessoa privada é a parte vulnerável da relação. 

Daí que tais princípios são legítimos e estão em consonância com a 

Constituição Federal, e podem ter sim, na sua aplicação, resultados positivos para 

contribuir com a melhoria do ambiente de negócios no Brasil, além de favorecer as 

relações entre Estado e particulares. 

Como veremos ao longo deste texto, alguns dos citados princípios se 

relacionam mais diretamente e são fundamentais para se entender as mudanças operadas 

no instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 

 

4 O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL E A REGRA DA 

LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS  

 

No tópico anterior, vimos quais são os princípios da Lei nº 13.784/2019, dentre 

eles o da liberdade como uma garantia no exercício das atividades econômicas e o da 

intervenção subsidiária e excepcional do Estado. 

Com base nesses princípios norteadores, a LLE criou regras que visam a 

reforçar o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, no direito 

brasileiro, tal como podemos perceber na disposição recentemente incluída no artigo 49-

A, caput e parágrafo único, do Código Civil: 

 
Artigo 49-A.  A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, 
associados, instituidores ou administradores. 
Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um 
instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei 
com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, 
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tributo, renda e inovação em benefício de todos. 
 

O artigo 2015 do Código Civil de 1916 continha regra semelhante, dispondo 

que a pessoa jurídica tinha existência distinta de seus membros, mas o atual Código 

Civil não a reproduziu, até porque era mesmo desnecessária uma norma positivada neste 

sentido, pois a autonomia da pessoa jurídica é um princípio que está implícito em outras 

regras presentes no próprio Código, como as do artigo 1.02316 e 1.02417. 

Ademais, vale lembrar que, quando a atividade é explorada por uma sociedade 

do tipo limitada – como a sociedade limitada e a sociedade anônima – os sócios como 

regra não respondem pelas dívidas da pessoa jurídica, já que sua responsabilidade se 

restringe ao valor das quotas ou ações integralizadas.18 

Entretanto, a aplicação desmedida do instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica, pelos tribunais brasileiros, praticamente inverteu a lógica dos 

fatos, pois o que era para ser exceção começou a se tornar uma regra, e é exatamente 

esse problema que causa insegurança e que deixa o Brasil ocupando péssimas posições 

nosrankingsmundiais que medem o grau de liberdade econômica do país. 

Para contornar essa situação, a atual Lei 13.784/2014 buscou fortalecer o 

princípio da autonomia patrimonial, com regra destinada a guiar a atividade 

interpretativa, a fim de evitar decisões que decretassem a desconsideração da 

personalidade jurídica fora das hipóteses excepcionais, previstas em lei.  

Por isso, a nova regra do artigo 49-A do Código Civil é importante para 

fortalecer o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas que, ao lado do 

benefício da limitação da responsabilidade dos sócios, constitui importante mecanismo 

de fomento das atividades econômicas.  

Tanto é verdade que são exatamente as sociedades personificadas de 

responsabilidade limitada os únicos modelos utilizados na exploração das atividades 

econômicas19, devido ao benefício que elas proporcionam com a redução dos riscos 

decorrentes do empreendimento.  

 
15Artigo 20. As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros. 
16Artigo 1.023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na 
proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. 
17Artigo 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão 
depois de executados os bens sociais. 
18 É o que dispõem o artigo 1º da Lei 6.404/76, referente às sociedades por ações, e o artigo 1.052 do 
Código Civil, no tocante às sociedades limitadas:Artigo 1º A companhia ou sociedade anônima terá o 
capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão 
das ações subscritas ou adquiridas.  
Artigo 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.     
19PIMENTA, Eduardo Goulartigo Direito Societário. Porto Alegre, Editora Fi. 2017. 
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Nesses tipos de sociedade, os riscos são prefixados, pois “os sujeitos que 

desejam concorrer para uma determinada empresa têm como conhecer previamente 

seus riscos patrimoniais.”.20 

Aliás, como bem observa Eduardo Goulart Pimenta21, com base nas lições de 

Richard Posner, a limitação da responsabilidade é uma externalidade negativa22, pois 

ela impõe, aos credores de certa sociedade, o dever de suportar as perdas decorrentes de 

um possível insucesso econômico da atividade empresarial.23 

Justamente por isso, qualquer país sério, hoje, tem regras seguras para a 

proteção dos investimentos, pois permite ao empresário separar patrimônios, segregar 

riscos, e assim avaliar melhor o risco do seu empreendimento. 

No entanto, no Brasil, o princípio da autonomia patrimonial e a regra da 

limitação da responsabilidade ainda não foram bem compreendidos, o que resulta em 

uma aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica fora das 

hipóteses excepcionais, previstas em lei, o que traz insegurança para os potenciais 

investidores. 

Isso se manifesta mais claramente, segundo André Santa Cruz, em 

determinados setores do judiciário brasileiro, como na Justiça do Trabalho, ou nos 

Juízos de Execução Fiscal, que determinam o redirecionamento das execuções contra o 

patrimônio dos sócios, fora das hipóteses admitidas em lei. Nesses setores, as regras de 

separação patrimonial praticamente não existem. 

Não foi por outra razão que Bruno Meyerhof Salama escreveu um livro 

intitulado “O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil: história, direito e 

economia”, publicado pela Malheiros Editores, em que o autor descreve o processo 

histórico por meio do qual o regime de responsabilidade limitada, previsto 

originalmente em 1919, foi sendo minado, a ponto de encontrar-se, hoje, praticamente 

desfeito. 

Ou seja, segundo o autor citado, o princípio da autonomia patrimonial e o 

 
20FÉRES, Marcelo Andrade. Sociedade unipessoal no direito comunitário europeu – Novos estudos de 
direito comercial em homenagem a Celso Barbi Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 175. 
21 Opus cit. 
22“Uma externalidade surge quando uma pessoa se dedica a uma ação que provoca impacto no bem-estar 
de um terceiro que não participa dessa ação, sem pagar nem receber nenhuma compensação por esse 
impacto. Se o impacto sobre o terceiro é adverso, é chamado externalidade negativa; se é benéfico, é 
chamado de externalidade positiva.”. MANKIW, Gregory. Introdução à Economia. 3a edição. São Paulo: 
Thomson. 2005, p. 204. 
23Nas palavras do autor citado, os“[...] custos decorrentes dainsolvência da sociedade personificada não 
são suportadosapenas pelo patrimônio dos empreendedores (sócios) mastambém pelos credores 
(voluntários e involuntários) da pessoa jurídica, que, por não poderem ir aos bensparticulares dos sócios 
para receber seus créditos, e dianteda insolvência da sociedade, suportarão parte dos custosdeste 
fracasso.” (p. 36-37). 
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regime de responsabilidade limitada praticamente não existem no Brasil, devido à 

banalização desses institutos, e às inúmeras regras que excepcionam a regra e 

flexibilização a limitação da responsabilidade. 

Com este mesmo pensamento, Eduardo Goulart Pimenta24observa que 

 

 
O alcance do patrimônio pessoal dos sócios de responsabilidade limitada por 
débitos da pessoa jurídica rompe com a previsibilidade dos custos e 
benefícios de se empreender, uma vez que os agentes não são capazes de 
antever o grau de risco econômico que assumem no exercício da empresa. 
Tal rompimento gera insegurança jurídica e, por consequência, compromete 
o eficiente funcionamento do mercado de bens e serviço.  
Desta forma, há que se restringir as hipóteses de exceção à limitação na 
responsabilidade dos sócios pelas dívidas da pessoa jurídica e,principalmente, 
admitir-se sua aplicação apenas nas situaçõesexpressamente previstas em lei. 

 

Diante do exposto, conclui-se que a regra positivada no artigo 49-A do Código 

Civil, por força da Lei 13.784/2019, veio em boa hora, pois é preciso impor limites à 

atividade estatal, no que tange à aplicação do instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica, fora das hipóteses legais, pois essa prática impõe indevida 

relativização ao princípio da autonomia patrimonial e à regra da limitação da 

responsabilidade dos sócios.  

 

5 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

O artigo 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade 

jurídica, também foi objeto de algumas alterações operadas pela Lei 13.789/2014, o que 

se deu com o objetivo de impedir a aplicação indevida do instituto nos casos 

concretos.25 

 
24Opus cit., p. 37-38. 
25 Para facilitar a análise, colacionamos o texto original do artigo 50, e o atual dispositivo, devidamente 
alterado pela Lei 13.784/2019: 
Texto original: 
Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
Atual redação do artigo 50: 
Artigo 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações 
sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados 
direta ou indiretamente pelo abuso. 
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A primeira notável mudança no texto veio com a inclusão do termo 

“desconsiderá-la”, na redação atual. Agora fica mais clara a ideia de que o Juiz pode 

desconsiderar a personalidade jurídica, aplicando medida que implica na suspensão 

episódica e eventual da autonomia patrimonial do ente coletivo em certas e determinas 

situações, dentro de um caso concreto. 

Afinal, como bem colocado por Marlon Tomazette26, 

 

 
a desconsideração da personalidade jurídica é a retirada episódica, momentânea 
e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de estender 
os efeitos de suas obrigações à pessoa de seus titulares, sócios ou 
administradores, com o fim de coibir o desvio da função da pessoa jurídica, 
perpetrado por estes 

 

 

Mas será que todos os sócios ou administradores podem ser afetados com a 

desconsideração da personalidade jurídica? 

Essa tormentosa questão sempre gerou dúvidas e dividiu opiniões, tanto na 

doutrina como na jurisprudência. Será que a Lei 13.784/2019 colocou uma pá de cal na 

controvérsia? 

Vamos por partes, começando pela primeira questão formulada. 

Pois bem. Antes da edição da Lei da Liberdade Econômica, a doutrina 

comercialistajá admitia que todos aqueles que tivessem poderes de gestão (os 

administradores, sócios ou não) deveriam ser responsabilizados, como defendiaTereza 

Christina Nahas27, para a qual 

 

 
[...] o artigo 50 do Código Civil quis responsabilizar o gestor da pessoa 
jurídica, o que é absolutamente coerente, pois, se é ele quem detém o poder 
de administrar, certamente deverá responder pela gestão que fizer. Esse é o 
mesmo espírito que norteou o Código de Defesa do Consumidor e todas as 
demais leis que dispuseram acerca da desconsideração ou da 
responsabilização pessoal do sócio ou gestor da pessoa jurídica. 

 

Porém, parte considerável da doutrina ia mais além, sustentando a 

possibilidade de serem alcançados os bens dos sócios que tinham participado ou se 

 
26TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. Volume 1. Teoria geral e direito societário. 8ª 
Edição. São Paulo, Saraiva: 2018. E-book, p. 267-268. 
 
27NAHAS, Tereza Christina. Desconsideração da personalidade jurídica: reflexos civis e empresariais nas 
relações de trabalho. São Paulo: Atlas, 2004, p. 182. 
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beneficiado de alguma forma com os atos praticados, senão vejamos: 

 
a desconsideração não se estende a todos os sócios ou administradores,mas 
àqueles que tenham participado ou se beneficiado pelos atos abusivos ou 
fraudulentos determinantes da desconsideração, isto é, àqueles que sejam os 
“responsáveis pelo uso abusivo da sociedade empresária.”.28 

 

Esse último entendimento é majoritário na jurisprudência do STJ efoi adotado 

em decisões proferidas pela 2ª29, 3ª30 e 4ª31turmas do STJ, mashá um julgado mais 

recente da 4ª Turma32, que adotou uma tese mais radical, sustentando a possibilidade de 

serem alcançados os bens de todos os sócios, indistintamente.  

Essa breve análise mostra que existem divergências sobre o tema dentro do 

próprio STJ, por isso era mesmo recomendável a atuação do legislador para regular o 

assunto e afastar as incertezas decorrentes da jurisprudência vacilante. 

 Nesse sentido, a segunda alteração promovida pela Lei 13.784/2019 veio em 

um bom momento, pois foi inserido um trecho final, no artigo 50, dispondo que 

somente os administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou 

indiretamente pelo abuso podem ser afetados com o decreto da desconsideração.  

Para André Santa Cruz33, a mudança veio para atender uma reivindicação 

antiga da doutrina comercialista, que há muito tempo dizia que a desconsideração não 

deve atingir todos os sócios, indistintamente. Assim, para a doutrina, a desconsideração 

somente deveria ser aplicada em desfavor daqueles que tiverem alguma vantagem direta 

ou indireta com o ato. 

 
28 TOMAZETTE, Marlon [...] Opus cit., p. 304. 
29 Em regra, a desconsideração da personalidade jurídica é motivada pelo uso fraudulento ou abusivo da 
autonomia patrimonial da pessoa jurídica. E essa manipulação indevida é realizada por pessoas físicas, a 
quem é imputado o ilícito. Por meio desse mecanismo de criação doutrinária, o juiz, no caso concreto, 
pode desconsiderar a autonomia patrimonial e estender os efeitos de determinadas obrigações aos 
responsáveis pelo uso abusivo da sociedade empresária. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no 
REsp 1307639/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17‐5‐2012, DJe 23 mai. 
2012). 
30 Os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica somente alcançam os sócios participantes da 
conduta ilícita ou que dela se beneficiaram, ainda que se trate de sócio majoritário ou 
controlador.(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1325663/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, julgado em 11‐6‐2013, DJe 24 jun. 2013). 
31 Nos termos do artigo 50 do CC, o decreto de desconsideração da personalidade jurídica de uma 
sociedade somente pode atingir o patrimônio dos sócios e administradores que dela se utilizaram 
indevidamente, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. (BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça.REsp 1.412.997/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª Turma, j. 08.09.2015, DJe 26 out. 
2015). 
32 Nesse caso, o STJ decidiu da seguinte forma: Para os efeitos da desconsideração da personalidade 
jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, 
administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração. 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1250582/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 
Quarta Turma, julgado em 12‐4‐2016, DJe 31 mai. 2016). 
33 Opus cit. 
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Portanto, o artigo 50 apenas acolheu esse posicionamento majoritário, 

positivando-o no texto da lei. É claro que a doutrina e a jurisprudência também cuidarão 

de analisar alguns aspectos que não ficaram tão claros com a mudança, pois a lei não 

diz, por exemplo, o que seria benefício indireto. Seja como for, temos agora uma baliza 

mais clara para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos casos 

concretos. 

 

5.1 O Desvio de Finalidade  

 

As demais alterações promovidas no instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica decorreram da inclusão de novos parágrafos ao artigo 50 do 

Código Civil. Neles, a LLE procurou especificar alguns conceitos que ainda não 

estavam muito claros, como o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. 

Como a lei era lacunosa, as definições acabavam ficando a cargo da doutrina e 

da jurisprudência, o que criava um ambiente de insegurança e incerteza na matéria. 

Como exemplo, podemos mencionar algumas decisões do STJ, que já vinham 

entendendo que o dolo é requisito necessário para a caracterização do desvio de 

finalidade. Para começar, vejamos a ementa do acórdão proferido pela Segunda Seção 

em um caso em que se discutiu se a mera dissolução irregular da sociedade autorizaria 

ou não a desconsideração da personalidade jurídica: 
A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o 
desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do 
empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da 
personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, 
posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de 
hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica 
para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram 
para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao 
princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que 
melhor se coaduna com o artigo 50 do Código Civil é a que relega sua 
aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento 
para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade 
institucional ou a confusão patrimonial.2. O encerramento das atividades ou 
dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para 
a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil.34 

 

Apesar do entendimento fixado neste acórdão da Segunda Seção, a 

jurisprudência do STJ não se uniformizou, pois encontramos decisões que estão 

alinhadas à posição estabelecida no citado acórdão, como é o caso do julgado proferido 

 
34BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EREsp 1.306.553/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Galotti. 
Segunda Seção, julgado em 10-12-2014, DJe 12 dez. 2014. 



Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 6, n 1/2020163

pela 4ª Turma, no final de 201635, mas também identificamos decisões em sentido 

contrário, como ocorreu no julgamento do REsp 1.705.507/PR, pela 2ª Turma, no final 

de 2017, confira-se: 

 
 

O enunciado da Súmula 435/STJ não deixa dúvida quanto aoentendimento de 
que "se presume dissolvida irregularmente a empresaque deixar de funcionar 
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aosórgãos competentes, 
legitimando o redirecionamento da execuçãofiscal para o sócio-gerente". 
Portanto, cabe ao devedor provar que adissolução da empresa ocorreu de 
maneira regular. Ademais, não hánecessidade  de  se  demonstrar  o  dolo  na  
dissolução  da  pessoajurídica, bastando que ela aconteça36. 

 

 

Como se pode notar, realmente a situação era de insegurança e incerteza, visto 

que o próprio STJ ainda não havia uniformizado sua jurisprudência. Assim, para 

contornar a situação, o §1º do artigo 50 passou a definir o que vem a ser desvio de 

finalidade, dispondo o seguinte: “§1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de 

finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a 

prática de atos ilícitos de qualquer natureza.”. 

Aqui é importante observar que a redação original do dispositivo, que constava 

na MP 881/2019, exigia a comprovação da utilização dolosa da pessoa jurídica para a 

prática dos ilícios mencionados.37 Porém, a expressão “dolosa” foi excluída durante a 

fase de análise da MP no Poder Legislativo, pelos motivos que serão analisados logo 

adiante. 

Por ora, cabe registrar que alguns juristas se opuseram à necessidade da 

comprovação do dolo para a configuração da conduta do desvio de finalidade, sob o 

fundamento de que a exigência violaria o caráter objetivo da desconsideração, e que o 

requisito subjetivo exigiria a produção de uma prova diabólica, pela parte interessada, já 

que seria muito difícil comprovar o elemento anímico “dolo”, nos casos concretos. 

Essa foi a posição de autores como Pablo Stolze Gagliano38, nos comentários 

feitos à norma, logo após a edição da MP 881/2019: 

 
35 AgInt nos EDcl no AREsp 148408/SP, julgado em 01.12.2016, DJe 02.02.2017. 
36BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1705507/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª 
Turma, julgado em 28-11-2017, DJe 19 dez. 2017. 
37 O dispositivo tinha a seguinte redação: Artigo 50. [...] § 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de 
finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de 
atos ilícitos de qualquer natureza.  
38GAGLIANO, Pablo Stolze. A Medida Provisória da Liberdade Econômica e a Desconsideração da 
Personalidade Jurídica (artigo 50, CC). Primeiras impressões. In: Jus.com.br, mai. 2019. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/73648/a-medida-provisoria-da-liberdade-economica-e-a-desconsideracao-da-
personalidade-juridica-art-50-cc. Acesso em 15 nov. 2019. 
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[...] a expressa menção à ‘utilização dolosa’ como requisito para caracterizar 
o desvio é, em nosso sentir, um retrocesso. A desnecessidade de se 
comprovar o dolo específico - a intenção, o propósito, o desiderato - daquele 
que, por meio da pessoa jurídica, perpetrou o ato abusivo, moldou a teoria 
objetiva, mais afinada à nossa realidade socioeconômica e sensível à 
condição a priori mais vulnerável daquele que, tendo o seu direito violado, 
invoca o instituto da desconsideração. 

 

De fato, a expressão “dolosa” foi retirada do texto, mas isso significa que o 

dolo não é requisito necessário para a configuração do desvio de finalidade? Para André 

Santa Cruz, mesmo com a exclusão do termo, ainda sim seria necessária a prova do 

dolo, porque a norma exige a utilização da pessoa jurídica com o “propósito” de lesar 

credores.  

Para o citado autor, a expressão “dolosa” foi excluída porque o texto estava 

redundante, pois se é necessária a prova do “propósito” de lesar credores ou praticar 

atos ilícitos, para a caracterização do desvio de finalidade, deve-se provar o dolo do 

sócio ou do administrador que tirou algum benefício direto ou indireto com o ato. 

Todavia, em consulta dos arquivos que integram o processo legislativo da MP 

881/2019, no Congresso Nacional, verificamos que a exclusão da expressão “dolosa” do 

dispositivo se deu por força de algumas Emendas Modificativas, como a de nº 1, de 

autoria do Deputado Federal Luiz Carlos Motta (PL/SP). 

Na justifica da Emenda, verifica-se que o requerimento de exclusão da conduta 

dolosa ocorreu por que, no entendimento do deputado, condutas culposas, comissivas 

ou omissivas, também caracterizariam o desvio de finalidade. Vale conferir na íntegra: 

 

 
Para dar segurança jurídica a desconsideração tratada no artigo 50 do Código 
Civil propomos a alteração de seu § 1º para aprimorar a redação da definição 
de desvio de finalidade, retirando a necessidade de conduta dolosa, eis que 
condutas culposas como abuso de direito, omissão ou excesso configura (sic) 
o desvio de finalidade.39 

 

 

A Emenda nº 141, do Deputado Paulo Pimenta40 (PT/RS) chegou a propor a 

supressão de todo o artigo 7º da MP 881/2019, que modificou o artigo 50 do Código 

Civil, pois, na visão do congressista, as modificações operadas pela MP “ensejariam, na 
 

39MOTTA, Luiz Carlos. Emenda Modificativa nº 1 à MP nº 881/2019. Diário do Senado, 03 mai. 2019.. 
Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7947025&ts=1570126145922&disposition=inline. Acesso em 15 nov. 2019. 
40PIMENTA, Paulo. Emenda Modificativa nº 141 à EC nº 881/2019. Diário do Senado, 06 mai. 2019. 
Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136531, p. 02-
03 Acesso em 15 nov. 2019. 
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prática, a não responsabilização dos sócios e administradores quanto aos prejuízos 

causados a seus credores.”. 

Essas duas Emendas já são suficientes para demonstrar que a supressão da 

conduta dolosa não ocorreu simplesmente por causa de uma redundância, mas sim 

porque os congressistas entenderam que o requisito dolo dificultaria a configuração do 

desvio de finalidade nas situações concretas. 

De qualquer forma, André Santa Cruz defende que a expressão “dolosa” 

deveria ter permanecido no texto, para deixar bem clara a necessidade de comprovação 

desse elemento subjetivo, sendo que essa posição também é compartilhada por Thiago 

Spercel e Victor Lazarini41, como indica o trecho abaixo: 

 
Quanto à definição de desvio de finalidade trazida no §1º, caracterizada pela 
‘utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para 
a prática de atos ilícitos de qualquer natureza’ (grifos nossos), ela 
basicamente deu força legal ao entendimento jurisprudencial consolidado 
nesse sentido, que já havia caracterizado o desvio de finalidade como o ‘ato 
intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da 
personalidade jurídica’, de modo a confirmar o modelo subjetivo e agravado 
adotado pelos tribunais brasileiros, que exige comprovação de dolo no caso 
concreto. 

 
 

Idêntico posicionamento é sustentado por Bruno Bodart e Marlon Tomazette42, 

os quais citam alguns julgados do STJ43 como reforço para seus argumentos: 

 
Com a alteração, o desvio de finalidade passa a ser necessariamente um ato 
doloso para lesar credor ou praticar outros atos ilícitos (lavagem de dinheiro, 
ocultação de bens…). Tal conceito já foi criticado pelo professor Pablo 
Stolze, especialmente pela exigência da comprovação do dolo, que não era 
exigida anteriormente. Todavia, é certo que o STJ, quanto à desconsideração 
por desvio de finalidade da personalidade jurídica, já exigia “ato intencional 
com intuito de fraudar terceiros”.24 Sendo assim, a alteração legislativa está 
em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, que já afirmou 
serem considerados em desvio de finalidade os atos dos sócios com intenção 
de lesar terceiros com a ocultação de bens de pessoas físicas no patrimônio 
de pessoas jurídicas25. Tratando-se de um ilícito, é natural exigir também o 
elemento subjetivo, sob pena de aniquilar-se a autonomia patrimonial da 
pessoa jurídica por completo. 

 
41SPERCEL, Thiago A; LAZARINI, Victor Goulartigo MP da Liberdade Econômica e Mudanças ao 
Artigo 50 do Código Civil. 15 jun. 2019. Disponível em: 
https://www.machadomeyer.com.br/pt/imprensa-ij/mp-da-liberdade-economica-e-mudancas-ao-art-50-
do-codigo-civil. Acesso em 15 nov. 2019. 
42BODART, Bruno; TOMAZETTE, Marlon. MP 881 e a Desconsideração da Personalidade Jurídica no 
Código Civil. In: Jota. Pensando Direito, 23 mai. 2019. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/pensando-direito/mp-881-e-a-desconsideracao-da-personalidade-juridica-no-codigo-civil-
23052019#sdfootnote23sym. Acesso em 16 nov. 2019. 
43 Os autores citaram o REsp 1.572.655/RJ, julgado em março de 2018 pela 3ª Turma, e o RESP 
1.721.239/SP, julgado em novembro de 2018, também pela 3ª Turma. Em ambos os casos, o STJ decidiu 
o seguinte: “Consideram-se como em desvio de finalidade os atos dos sócios com intenção de lesar 
terceiros com a ocultação de bens de pessoas físicas no patrimônio de pessoas jurídicas.”. 
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Enfim, para boa parte dos autores consultados, mesmo com a exclusão da 

expressão “dolosa”, a caracterização do desvio de finalidade exige a prova do dolo, ou 

seja, do propósito ou da intenção de prejudicar credores ou praticar atos ilícitos, tanto é 

assim que o STJ, mesmo antes da MP, já exigia a comprovação do elemento subjetivo. 

Para essa ala da doutrina, composta em sua maior parte por empresarialistas, 

não se pode afirmar que a exigência da comprovação do dolo cria, para a parte 

interessada, uma prova diabólica, pois é possível comprovar esse elemento a partir da 

conduta praticada pelos sócios, como esclarece o autor Danilo Rodrigues Santana44: 

 
Portanto, data maxima venia, não concordamos com a tese defendida por 
muitos autores segundo a qual, na redação originária do artigo 50 do Código 
Civil, ‘a caracterização do desvio de finalidade que, até então objetiva, 
passou a depender da demonstração do dolo de lesar credores e de praticar 
atos ilícitos’, por entendermos que sempre foi subjetiva, porém, o dolo era 
inferido das circunstâncias objetivas, tendo em vista que a desconsideração 
da personalidade jurídica é uma medida excepcional. 
 
 

Com essas considerações, finalizamos a análise do §1º do artigo 50, mas antes 

de tratar da confusão patrimonial, convém examinar outra regra sobre o desvio de 

finalidade, que se encontra no §5º do artigo 50, que prescreve o seguinte: “Artigo 50, § 

5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade 

original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”.  

Tal regra também recebeu críticas de Pablo Stolze Gagliano45: 
Ao dispor que não constitui desvio de finalidade a ‘alteração da finalidade 
original da atividade econômica específica da pessoa jurídica’, o legislador 
dificultou sobremaneira o seu reconhecimento: aquele que ‘expande’ a 
finalidade da atividade exercida - como pretende a primeira parte da norma 
- pode não desviar, mas aquele que ‘altera’ a própria finalidade original da 
atividade econômica da pessoa jurídica, muito provavelmente, desvia-se do 
seu propósito. Caberá, portanto, neste ponto, à jurisprudência, estabelecer 
as balizas razoáveis de interpretação para que o instituto da 
desconsideração não perca a sua eficácia, tão importante para a salvaguarda 
do crédito no Brasil. 

 
Porém, como adverte André Santa Cruz, o objetivo era dificultar mesmo, para 

mostrar que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, e que 

não pode ser aplicada de forma banalizada, como vem sendo aplicada por alguns juízes 

 
44SANTANA, Danilo Rodrigues. Medida Provisória 881/2019 e as Alterações na Desconsideração da 
Personalidade Jurídica (CC, artigo 50). In: Jusbrasil, mai. 2019. Disponível em: 
https://danilorodrigues.jusbrasil.com.br/artigos/710172610/medida-provisoria-da-liberdade-economica-
881-2019-e-as-alteracoes-na-desconsideracao-da-personalidade-juridica-cc-art-50. Acesso em 16 nov. 
2019. 
45 Opus cit. 
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e tribunais brasileiros46. 

Nesse ponto, devemos ter em conta que a economia é complexa, e o 

empresário pode mudar sua atividade para se adaptar às condições do mercado. Por isso, 

o juiz deverá identificar se a alteração do objeto foi realizada como forma de adaptação 

às exigências do mercado, ou se foi por outro motivo. 

 

5.2 A Confusão Patrimonial  

 

Segundo Fábio Ulhoa Coelho47, a formulação objetiva da desconsideração da 

personalidade jurídica surgiu como alternativa para contornar as dificuldades que os 

demandantes tinham no campo das provas, por não ser fácil, muitas vezes, que os 

credores consigam comprovar o dolo dos sócios ou administradores, como se exige no 

desvio de finalidade. 

Com isso, a formulação objetiva, que foi desenvolvida no Brasil a partir da 

proposta de Fábio Konder Comparato48, visa a facilitar a tutela de alguns direitos, 

mediante o estabelecimento de presunções e da inversão do ônus da prova, de forma a 

viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica em algumas situações específicas. 

O pressuposto da formulação objetiva é, segundo Coelho49, a confusão 

patrimonial, que se caracteriza nas seguintes hipóteses: 
Se, a partir da escrituração contábil, ou da movimentação das contas de 
depósito bancário, percebe-se que a sociedade paga dívidas do sócio, ou este 
recebe créditos dela, ou o inverso, então não há suficiente distinção, no plano 
patrimonial, entre as pessoas. Outro indicativo eloquente de confusão, a 
ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, é a 
existência de bens de sócio registrados em nome da sociedade, e vice-versa.  

 

Assim, provada a confusão patrimonial, haverá, como bem lembrado por 

Marlon Tomazette50, “[...] uma presunção de que houve abuso da personalidade 

jurídica, cabendo aos sócios ou administradores ilidir tal presunção.”. 

 
46 Aliás, o próprio STJ entende que o instituto deve ser aplicado com cautela, desde que presentes seus 
requisitos legais, sob pena de violação do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, como 
restou decidido em um de seus julgados: A teoria da desconsideração da personalidade jurídica – 
disregard doctrine -, conquanto encontre amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2º da Consolidação 
das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4º da Lei n. 9.605/98, artigo 
50 do CC/02, dentre outros), deve ser aplicada com cautela, diante da previsão de autonomia e existência 
de patrimônios distintos entre as pessoas físicas e jurídicas.(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.REsp 
693.235/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4.ª Turma, julgado em 17.11.2009, DJe 30 nov. 
2009). 
47COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa. Vol. 2. Sociedades. 19ª 
Edição. São Paulo, Saraiva: 2015. 
48 O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1977, s. d. da 1ª ed. 
49 Opus cit, p. 67. 
50 Opus cit, p. 292. 
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O autor citado ainda faz importante ressalva, ao dizer que não é qualquer tipo 

de confusão patrimonial que dará azo à desconsideração da personalidade jurídica, pois 

é prática muito comum, no meio empresarial brasileiro, a utilização de bens particulares 

dos sócios, pelas sociedades, e vice-e-versa, de modo que a aplicação da disregard 

doctrine teria lugar apenas em casos mais evidentes, como este: 
 
[...] o agravante, na qualidade de sócio da empresa, retirou, a título de 
empréstimo, mais de dez milhões de reais do capital ativo da sociedade, nos 
anos de 1996 e 1997, mesmo período em que, consoante demonstram os 
documentos às fls. 96/101, a sociedade apresenta situação deficitária grave, 
não logrando, por isto, honrar com seus compromissos51. 

 

Como se vê, a situação acima demonstra a ocorrência de uma prática reiterada 

de atos (empréstimos), que acarretou o esvaziamento do patrimônio da pessoa jurídica, 

com o consequente prejuízo dos credores. 

Outra prática muito comum, nos casos de confusão patrimonial, é a 

transferência de ativos sem contraprestação, que se dá quando o sócio transfere seu 

patrimônio pessoal para a pessoa jurídica com o intuito de prejudicar credores. Um caso 

dessa natureza foi julgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, como 

podemos verificar abaixo: 
 
I  - Na origem, o pedido de desconsideração inversa da personalidadejurídica  
foi  deferido, com fundamento nos arts. 185 do CTN e 50 doCC/2002, 
considerando os indícios de confusão patrimonial e abuso dapersonalidade,  
diante  do  fato  de  que  o  executado,  empresárioindividual  Leonardo  
Calixto  da  Silva  EPP,  três  meses após suacitação  na  execução  fiscal, 
adquiriu a integralidade das cotas daora  recorrida,  Prisma  Livraria  e  
Papelaria EIRELI-ME, por valorsuperior  ao  débito  tributário  exequendo,  a 
fim de ocultar nestapessoa  jurídica  seu  patrimônio que deveria ser objeto da 
referidaexecução  fiscal, sendo que os estabelecimentos de ambas as 
empresassituam-se  no  mesmo  endereço  e possivelmente pertencentes à 
mesmafamília.II  -  O  Tribunal de origem deu provimento ao agravo de 
instrumentointerposto pela executada Prisma Livraria e Papelaria Eireli-me, 
sobo   fundamento   de   que,   mesmo  diante  dos  fatos  narrados,  
acircunstância  de  a  empresa  ser  do mesmo sócio não gera confusãoentre  o  
patrimônio de ambas e ainda que a transação tenha ocorridoentre  integrantes  
da  mesma  família  e  com  mesmo sobrenome, sãoempresas  diversas  e  
individuais  nas  quais  os  capitais  não seconfundem.[...]V - Configura-se 
aconfusão patrimonialno caso de indistinção entre patrimônios 
doadministrador ou sócio e da empresa, em afronta à autonomiapatrimonial, 
com o objetivo de se esquivar ao cumprimento deobrigação; situação ainda 
mais evidente quando envolve empresaindividual, que não possui 
personalidade própria. Na espécie, oempresário individual adquiriu a 
integralidade das cotas de umaEmpresa Individual de Responsabilidade 
Limitada - EIRELI, por valorsuperior ao débito tributário exequendo, a fim 
de ocultar ou mesclarnesta o patrimônio da empresa individual que deveria 
ser objeto daexecução fiscal, havendo indícios de que essa oneração levou 

 
51DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Agravo de Instrumento nº 
20030020076195AGI, Relatora Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 
17‐11‐2003, DJ 26 fev. 2004.  
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essedevedor à insolvência52. 
 

A partir desse entendimento doutrinário e jurisprudencial, a LLE inseriu o §2º 

no artigo 50 do Código Civil e positivou o conceito de confusão patrimonial, nos 

seguintes termos: 

 
Artigo 50 [...] 
§ 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato 
entre os patrimônios, caracterizada por:  
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do 
administrador ou vice-versa;  
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, 
exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e  
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 

 
 

Assim, de acordo com a regra estampada no inciso I, se a sociedade 

reiteradamente paga conta do sócio, ou vice-e-versa, situação muitas vezes demonstrada 

pela própria escrituração contábil ou movimentação bancária, tal fato caracterizará a 

confusão patrimonial, como vimos no caso julgado pelo TJDF, acima citado. 

Porém, Flávio Tartuce53não concorda com a inclusão da expressão 

“repetitivo”, pois, segundo o autor citado, 

 
[...] a confusão patrimonial pode estar configurada por um único 
cumprimento obrigacional da pessoa jurídica em relação aos seus membros, 
pois, por um ato isolado, é possível realizar um total esvaziamento 
patrimonial com o intuito de prejudicar credores. 

 

Em sentido contrário, André Santa Cruz54 discorda da posição do eminente 

civilista, sob o fundamento de que, nessa hipótese, os credores poderiam pedir a 

desconsideração da personalidade jurídica por desvio de finalidade, já que o 

esvaziamento de todo o patrimônio, com apenas um ato, para pagar dívida de sócio, 

revelaria a intenção de prejudicar credores. 

Outros que também defendem a manutenção da expressão “repetitivo”, no 

inciso I, são os autores Bruno Bodart e Marlon Tomazette55, que assim se 

pronunciaram: 

 

 
52BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.810.414/RO. Relator Ministro Francisco Falcão. 2ª 
Turma. Julgado em 15-10-2019, DJe: 18 out. 2019. 
53TARTUCE, Flávio. A MP 881/2019 (liberdade econômica) e as alterações do Código Civil. Primeira 
Parte. In: Migalhas, 03 mai. 2019. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI301612,41046-
A+MP+88119+liberdade+economica+e+as+alteracoes+do+Codigo+Civil. Acesso em 19 nov. 2019 
54 Opus cit. 
55 Opus cit. 
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Embora seja razoável essa exigência de repetição, uma vez que nos pequenos 
negócios esse tipo de pagamento cruzado é comum, é necessário ter cautela 
para exigir apenas a reiteração suficiente para demonstrar o abuso da 
personalidade jurídica. O mais importante é que, pela interconexão entre as 
operações da pessoa jurídica e do sócio ou administrador, não exista uma 
separação fática entre eles, de modo que a personalidade jurídica seja usada 
como ‘mero instrumento’ para os interesses de seu controlador. 

 

Já no que toca à transferência de ativos ou passivos, sem a devida 

contraprestação, também poderá caracterizar a confusão patrimonial, especialmente 

quando houver prejuízos para os credores, tal como foi decidido pelo STJ no REsp 

1.810.414/RO. 

Por fim, o inciso III é muito elogiado por alguns autores, mas muito criticado 

por outros. Os que aprovaram o dispositivo, sustentam que o inciso III traz a vantagem 

de estabelecer que o rol de atos é meramente exemplificativo e que, com isso, seria 

possível incluir outros atos que poderiam caracterizar a confusão patrimonial.  

Porém, para os críticos, o inciso III vai contra o objetivo da regra, que é o de 

impor limites à atuação discricionária do Poder Judiciário.  

Para André Santa Cruz, o inciso III é sim uma regra digna de elogios porque 

não seria possível construir um rol fechado (numerus clausus) de atos caracterizadores 

da confusão patrimonial. Na verdade, é muito difícil estabelecer rol fechado, para essas 

hipóteses, pois a realidade muda, e o texto da lei pode ficar defasado.  

Portanto, é importante ter uma regra como a do inciso III, que fixa uma 

cláusula geral, desde que ela seja aplicada com parcimônia, ou seja, com o devido 

cuidado, pelos juízes, que não poderão perder de vista que a regra foi criada para impor 

um freio à aplicação banalizada da desconsideração da personalidade jurídica.  

 

5.3 A Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica 

 

A desconsideração inversa da personalidade jurídica, figura há muito tempo 

conhecida pela doutrina e jurisprudência, e mencionada expressamente pelo CPC/2015 

(artigo 133, §2º), se dá quando a pessoa jurídica é responsabilizada por dívidas pessoais 

dos sócios e agora está prevista no §3º do artigo 50: “Artigo 50, §3º. 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.”. 

Aqui a LLE não trouxe nenhuma novidade, pois se trata de instituto já 
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amplamente utilizado pela jurisprudência56 e difundido no meio acadêmico.57 

 

5.4 A Desconsideração Indireta (Grupos Econômicos) 

 

Se a LLE não inovou ao tratar da desconsideração inversa, o mesmo não pode 

se dizer no que se refere à desconsideração indireta da personalidade jurídica, que 

ocorre na hipótese de pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico 

responderem pelos débitos das outras.   

No caso, o §4º do artigo 50, incluído pela Lei 13.784/2019, prescreve o 

seguinte: 

 
Artigo 50, §4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos 
requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração 
da personalidade da pessoa jurídica.. 

 

Como se depreende do teor literal do dispositivo em análise, o simples fato de 

pessoas jurídicas pertencerem ao mesmo grupo econômico não implica na existência de 

uma solidariedade pelas dívidas. Aliás, este entendimento já era encontrado nas 

decisões do STJ, como nos mostra a ementa extraída do caso abaixo: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
TRIBUTÁRIO. PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES A UM MESMO 
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO 
SE PRESUME. NECESSIDADE DE PROVA DE ILÍCITO QUE 
AUTORIZE A DESCONSIDERAÇÃO DAS PERSONALIDADES 
AUTÔNOMAS. [...] 1. O mero fato de pessoas jurídicas pertencerem a um 
mesmo grupo econômico não enseja, por si só, a responsabilidade solidária 
dessas entidades. 2. Eventual confusão entre as diferentes personalidades 
jurídicas, capaz de conduzir à responsabilidade solidária, dependeria de 

 
56 A título de ilustração, podemos citar os seguintes julgados:A desconsideração inversa consiste em 
aplicar os fundamentos da disregard doctrine para permitir que a pessoa jurídica responda por obrigações 
pessoais de um ou mais sócios, conforme já decidiu o STJ: “considerando-se que a finalidade da 
disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode 
ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza 
na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do artigo 50 do CC/2002, ser possível a 
desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de 
dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma” 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 948.117/MS. Relatora Ministra Nancy Andrigui, 
Julgamento em 22-06-2010, DJe 03 ago. 2010).“É possível a desconsideração inversa da personalidade 
jurídica sempre que o cônjuge ou companheiro empresário valer-se de pessoa jurídica por ele 
controlada, ou de interposta pessoa física, a fim de subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos 
oriundos da sociedade afetiva” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.236.916/RS. Relatora 
Ministra Nancy Andrigui. Julgamento em 22-10-2013, DJe 28 out. 2013). 
57A figura já era conhecida no meio doutrinário, tanto que foi objeto do Enunciado 283, aprovado na IV 
Jornada de Direito Civil: “é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada ‘inversa’ 
para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com 
prejuízo a terceiros”. 
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exame do acervo fático probatório dos autos [...]58 
 

A doutrina também trilha o mesmo caminho, pois o Enunciado 406, aprovado 

na V Jornada de Direito Civil,realizada pelo Conselho de Justiça Federal já dispunha 

que 
 
[...]a desconsideração da personalidade jurídica alcança os grupos de 
sociedade quando estiverem presentes os pressupostos do artigo 50 do 
Código Civil e houver prejuízo para os credores até o limite transferido 
entre as sociedades59. 

 

Cite-se, ainda, o Enunciado 91 das Jornadas de Direito Comercial, aprovado 

mais recentemente na III Jornada de Direito Comercial: 

 
A desconsideração da personalidade jurídica de sociedades integrantes de 
mesmo grupo societário (de fato ou de direito) exige a comprovação dos 
requisitos do artigo 50 do Código Civil por meio do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica ou na forma do artigo 134, § 2º, 
do Código de Processo Civil60. 

 

Então, para aplicar desconsideração da personalidade jurídica a sociedades 

integrantes do mesmo grupo econômico, há de se comprovar a presença dos requisitos 

legais (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), pois da mesma forma que existe 

uma autonomia patrimonial entre a sociedade e os respectivos sócios, também há 

autonomia entre pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo. 

De acordo com André Santa Cruz, o grande cuidado que teremos é com a 

tarefa de compatibilizar a regra do §4º com a do caput do artigo 50, que restringe os 

efeitos da desconsideração àqueles que se beneficiaram direta ou indiretamente do 

abuso.  

Assim, caso se verifiquem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, 

em sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, somente as que tiveram 

algum benefício direto ou indireto com o abuso poderão ser responsabilizadas. 

 

6    O PROBLEMA ESTÁ MESMO NAS REGRAS? 

Após a análise de cada uma das alterações promovidas pela Lei 13.784/2019, 

em matéria de desconsideração da personalidade jurídica, chegamos finalmente à 

 
58BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp nº 549.850/RS. Relator Napoleão Nunes Maia 
Filho. 1ª Turma. Julgado em 08-05-2018, DJe 15 mai. 2018. 
59CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Enunciado nº 407, aprovado na V Jornada de Direito Civil, 
Brasília, 2012. 
60CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Enunciado nº 91, aprovado na III Jornada de Direito 
Comercial, Brasília: 07 jun. 2019. 
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questão mais tormentosa, pois,para muitos autores,as inovações promovidas pela Lei 

17.874/19 não serão capazes de impor limites à aplicação do instituto pelos tribunais 

brasileiros, já que existe uma grande diversidade de regras que tratam da matéria no 

Brasil. 

Essa é a posição de autores como Rodrigo Leonardo e Rodrigues Júnior61, que 

trazem os seguintes fundamentos: 

 
O esforço legislativo para restringir a desconsideração da personalidade 
jurídica às situações de abuso é positivo. Um movimento doutrinário e 
legislativo, iniciado na década de 1990, fragilizou excessivamente a 
separação patrimonial.No Direito brasileiro, ao que se sabe em sentido oposto 
ao que ocorre na grande maioria dos demais países de tradição romanística, 
há quase uma dezena de regras diferentes de desconsideração da pessoa 
jurídica. Assim, não há uma teoria ou um regime de desconsideração da 
pessoa jurídica. Há diversas teorias da desconsideração da pessoa jurídica, 
com pressupostos e requisitos igualmente diferentes, que podem ser 
encontrados em um emaranhado normativo pouco uniforme. Além do mais, 
há diversos instrumentos de dilatação da responsabilidade de sócios, 
associados ou administradores que, embora guardem semelhança com a 
teoria surgida no final do século XIX na jurisprudência inglesa, não se 
confundem com a desconsideração da personalidade jurídica. São exemplos 
dessa variegada conformação da disregard doctrine no Brasil o artigo 50 do 
Código Civil e o artigo 28 da Lei 8.078/1990. Quanto às formas de dilatação 
da responsabilidade pessoal, vejam-se o artigo 4º da Lei 9.605/98, o artigo 
18, parágrafo 3º da Lei 9.847/99, o artigo 23 do Decreto 2.953/99, o artigo 34 
da Lei 12.529/11, o artigo 14 da Lei 12.846/13 e, muitas vezes, a medida é 
alicerçada no artigo 2º da CLT e nos artigos 124 e 125 do CTN).[...] Um país 
com esse enorme rol de hipóteses legislativas de desconsideração da pessoa 
jurídica não parece dispor de um princípio sólido sobre a separação 
patrimonial, o que se acentua pelo contraste decorrente da não manutenção 
do artigo 20 do Código Civil de 1916 (“As pessoas jurídicas têm existência 
distinta da dos seus membros”) no texto do código em vigor.Tantas são as 
hipóteses de desconsideração da pessoa jurídica ou de dilatação anômala da 
responsabilidade pessoal do sócio que, em determinado momento, foi 
justificado questionar se no Brasil efetivamente se considerava a separação 
patrimonial como uma característica adequada, típica e geral das pessoas 
jurídicas.Os excessos no uso da desconsideração da pessoa jurídica 
resultaram, por exemplo, no esforço legislativo verificado no Código de 
Processo Civil, que ressaltou (como se de fato isso fosse preciso) que a 
excepcional medida somente poderia ser deferida desde que presente algum 
dos requisitos legais (artigo 133, parágrafo 1º e artigo 134, parágrafo 4º, CPC 
de 2015). [...] A MP 881/2019, ao alterar apenas o Código Civil, mantém as 
demais regras de desconsideração da pessoa jurídica ou de dilatação de 
responsabilidade nas quais o desvirtuamento da excepcional medida é mais 
abrangente. Neste sentido, os âmbitos de excesso da desconsideração da 
personalidade jurídica encontram-se mantidos. 
 

 
Aderindo a este posicionamento,André Santa Cruz argumenta que não faz 

sentido existir regras distintas no CDC, no CTN, na Lei de Crimes Ambientais, na Lei 

Antitruste, no Código Civil, e em tantas outras, sobre desconsideração da personalidade 
 

61LEONARDO, Rodrigo Xavier; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. A MP da Liberdade Econômica: o 
que mudou no Código Civil? (parte 1). In: Conjur. Consultor Jurídico, 06 mai. 2019. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2019-mai-06/direito-civil-atual-mp-liberdade-economica-mudou-codigo-civil. 
Acesso em 19 nov. 2019. 
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jurídica, poisseria suficiente apenas uma regra, que deveria estar presente na parte geral 

do Código Civil. 

Com esse mesmo ponto de vista, os autores Thiago Spercel e Victor Lazarini62: 

 
Nesse contexto, ainda que se reconheça que as mudanças ao artigo 50 
trazidas pela MP da Liberdade Econômica serão positivas nas relações entre 
empresários, entendemos que a MP deixou de combater a principal raiz do 
problema quando se fala em limitação da responsabilidade: a existência de 
múltiplos parâmetros de aplicação da teoria menor da desconsideração nos 
diversos microssistemas jurídicos e a inconsistência de interpretação das 
cortes sobre os limites da desconsideração. 
 

Contudo, sem desmerecer os fundamentos apresentados, acreditamos que há 

apenas uma regra, no direito brasileiro, que consagra a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica, que é exatamente a do artigo 50 do Código Civil, e não seria 

necessária a revogação de normas especiais, presentes em outros quadrantes do Direito, 

mas apenas a aplicação correta do instituto, por meio da sua adequada compreensão. 

As demais normas que fazem algum tipo de alusão à desconsideração da 

personalidade jurídica, como a prevista no artigo 28 do CDC, a rigor, não tratam da 

figura da disregard doctrine, mas, quando muito, de hipóteses de responsabilização de 

sócios e administradores em certas e determinadas circunstâncias.  

Aliás, é curioso ver que até mesmo autores especializados em Direito 

Empresarial falam da teoria menor da desconsideração, como se ela fosse realmente 

uma ramificação da teoria desenvolvida sob as bases do Direito anglo-saxônico.  

Na verdade, a tão propalada “teoria menor” foi um artifício didático utilizado 

por Fábio Ulhoa Coelho63, em 1999, para se referir às decisões judiciais que estavam 

aplicando a desconsideração da personalidade jurídica incorretamente, como explica o 

próprio autor: 
A teoria da desconsideração nem sempre tem sido corretamente aplicada 
pelos juízes (e mesmo alguns tribunais) brasileiros. Essa aplicação incorreta 
reflete, na verdade, a crise do princípio da autonomia patrimonial, quando 
referente a sociedades empresárias. Nela, adota-se o pressuposto de que o 
simples desatendimento de crédito titularizado perante uma sociedade, em 
razão da insolvabilidade ou falência desta, seria suficiente para a imputação 
de responsabilidade aos sócios ou acionistas. De acordo com esta distorção, 
se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para 
responsabilizá-lo por obrigações daquela. A aplicação apressada da teoria não 
se preocupa em distinguir a utilização fraudulenta da regular do instituto, 
nem indaga ou não se houve abuso de forma. [...] Em 1999, quando era 
significativa a quantidade de decisões judiciais desvirtuando a teoria da 
desconsideração, cheguei a chamar sua aplicação incorreta de “teoria menor”, 
reservando à correta a expressão “teoria maior”. Mas a evolução do tema na 
jurisprudência brasileira não permite mais falar-se em duas teorias distintas, 

 
62 Opus cit. 
63 Opus cit, p. 69-70. 
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razão pela qual esses conceitos de “maior” e “menor” mostram-se, agora, 
felizmente, ultrapassados. 

 

Portanto, ao contrário do que disseram Rodrigo Leonardo e Rodrigues Júnior, 

no trecho acima citado, as regras do artigo 28, especialmente a do caput e a do §5º do 

CDC, não representam uma variação da disregard doctrine, pois há apenas uma regra (e 

uma teoria) que trata da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro. 

O que existem são formulações subjetivas (desvio de finalidade) e objetivas 

(confusão patrimonial) que caracterizam o abuso da personalidade jurídica, o que 

justifica a sua desconsideração, de forma episódica e pontual.  

Nesse sentido, entendemos que é um erro muito comum, cometido pelos 

melhores autores do Direito Empresarial, a criação de um tópico intitulado “teoria 

menor” da desconsideração da personalidade jurídica, em suas respectivas obras, 

passando a ideia de que essa teoria tem menos requisitos do que a teoria tradicional 

(maior). 

Ora, se o próprio autor que cunhou a expressão “teoria menor”, Fábio Ulhoa 

Coelho, admite que ela foi designada para se referir às decisões que estavam aplicando a 

teoria da desconsideração de forma distorcida, não há razões para que continuemos 

cometendo os mesmos erros. 

Dessa forma, a regra do §5º do artigo 28 do C.DC, que foi reproduzida em 

outras leis, deve ser interpretada corretamente, como bem explica Sérgio Campinho64: 

 
Com efeito, essa deformação da doutrina do “disregard” não encontra 
nenhum suporte dogmático, nem sequer legal, como por alguns sustentado. 
Não se pode ver na lei – no caso o §5º do artigo 28 em tela – mais do que ela 
realmente anunciou. A desconsideração vem autorizada sempre que a 
personalidade jurídica for obstáculo. É, assim, um meio de remover esse 
obstáculo resultante, necessariamente, da constatação de um desvio de 
finalidade ou de confusão patrimonial, quando não possível, pois, a 
imputação direta. É mister, portanto, que se verifique o abuso no manejo da 
pessoa jurídica. Exegese contrária significaria consagrar a derrogação da 
regra da autonomia da pessoa jurídica em face de seus integrantes, bem assim 
da limitação da responsabilidade dos sócios nas sociedades limitadas e 
anônimas, por exemplo. 

 

Portanto, ao nosso viso, o problema não está na norma, mas sim na tarefa de 

interpretação e aplicação da teoria desconsideração da personalidade jurídica, que ainda 

está sendo feita de forma distorcida, pelos tribunais, porque ainda não foi 

adequadamente compreendida.  

 
64 CAMPINHO, Sérgio. Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa. 14ª Edição. São Paulo, Saraiva: 
2016, p. 80. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, entendemos que as modificações operadas pela Lei 

13.784/2014, em matéria de desconsideração da personalidade jurídica, poderão 

contribuir sim para uma aplicação mais adequada do instituto, pelos tribunais 

brasileiros.  

Com base na análise das inúmeras decisões examinadas neste texto, 

concluímos que as alterações positivaram alguns conceitos e teses predominantes na 

jurisprudência, o que veio em boa hora, pois existem muitas decisões recentes e 

completamente destoantes dos entendimentos majoritários.  

Para ilustrar, basta ver que as Turmas do STJ já tinham fixado orientação de 

que a desconsideração somente alcança os bens dos sócios e administradores que 

tiveram algum benefício direto ou indireto com a fraude praticada, como restou 

decidido no AgRg no REsp 1.307.639/RJ (2ª Turma, 2012), no REsp 1.325.663/SP (3ª 

Turma, 2013) e REsp. 1.412.997/SP (4ª Turma, 2015). 

Porém, no final de 2017, a 4ª Turma decidiu em sentido oposto, no REsp. 

1.705.507/PR, entendendo que a desconsideração deve atingir o patrimônio de todos os 

sócios, indistintamente, inclusive dos minoritários. 

Com isso, a alteração realizada no caput do artigo 50 do Código Civil é muito 

bem-vinda, pois agora está muito claro que a desconsideração somente alcança bens de 

administradores e sócios que tenham se beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 

Ressalta-se que esse benefício deverá ser verificado no caso concreto, de 

acordo com suas peculiaridades, por isso não vemos problema na criação deste conceito 

jurídico indeterminado. 

Por outro lado, um ponto que ainda não ficou muito bem resolvido foi a 

questão da exigência ou não da comprovação do dolo para a caracterização do desvio de 

finalidade. Como vimos, a 2ª Seção do STJ já tinha fixado entendimento de que a prova 

do dolo seria indispensável, como ficou decidido no EREsp 1.306.553/SC, em 2014. 

Porém, no final de 2017, a 2ª Turma do STJ decidiu que o dolo não seria um 

elemento necessário à caracterização do desvio de finalidade, contrariando o 

entendimento firmado anteriormente. 

Nesse ponto, a Lei 13.784/2010 não foi tão precisa, pois a expressão “dolosa”, 

que constava na redação original da MP 881/2019, não apareceu no texto definitivo da 

norma, que hoje se encontra no §1º do artigo 50. 
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Da nossa parte, entendemos que, se levarmos em consideração o que já tinha 

sido decidido pela 2ª Seção do STJ, e que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa 

jurídica com o “propósito” de lesar credores, o elemento dolo continua sendo um 

requisito indispensável para a desconsideração da personalidade jurídica. 

Aliás, esse entendimento é que mais se harmoniza com os princípios da Lei 

13.784/2019, especialmente o da intervenção subsidiária e excepcional do Estado nas 

atividades econômicas. 

Já no que tange às demais alterações, entendemos que elas não suscitaram 

maiores problemas, como os anteriormente citados, pois a LLE basicamente positivou 

algumas situações que já estavam muito bem resolvidas, como é o caso da 

desconsideração inversa da personalidade jurídica. 

Por fim, com relação à proposta de criação de uma regra única sobre 

desconsideração da personalidade jurídica, feita por alguns autores consultados, 

entendemos que não haveria essa necessidade, pois existe apenas uma teoria e uma 

regra sobre desconsideração da personalidade jurídica, no direito brasileiro, que tem 

duas formulações: a subjetiva (desvio de finalidade) e a objetiva (confusão patrimonial). 

Como visto, a teoria menor foi uma expressão criada para representar as 

decisões que aplicavam a desconsideração da personalidade jurídica indevidamente. Por 

isso ela não é uma ramificação da disregard doctrine, como sustentam alguns autores. 

Por isso entendemos que o problema não está na grande variedade de regras 

sobre o assunto, mas sim na compreensão inadequada do instituto da desconsideração 

da personalidade jurídica. 
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Desde el comienzo de la civilización, el hombre se vio obligado a luchar para 

defenderse de los peligros, incluso como medio de subsistencia, pero esta lucha tenía un 

carácter personal. Ante el desarrollo de la sociedad, surgieron agrupaciones humanas y el 

sesgo individual de las disputas dio lugar a conflictos colectivos, mientras que una ofensa 

contra un miembro del grupo afectó a los demás, que a su vez fueron reprimidos, 

colectivamente1. En un nuevo contexto en el que la sociedad asume un papel organizado, los 

desacuerdos se vuelven incómodos, sobre todo por la diferencia en la forma de pensar de cada 

individuo, que se acrecienta ante los diversos intereses humanos, sufriendo, por tanto, de 

resolución, lo que da lugar a disputas, conflictos, que se presentan como algo casi inevitable.   

Así es como, junto con el surgimiento de los Estados en el siglo XVI, también 

nacieron controversias, ahora de manera más estructurada, por así decirlo, con las guerras, que 

fueron vistas como algo bastante natural, siendo el medio más utilizado para resolver 

 
1MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (2016). Curso de direito internacional público. 10ª edição. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.188. 
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controversias hasta el siglo XX2. En este escenario, surge el derecho internacional que, a 

priori, se orienta casi exclusivamente a las cuestiones relacionadas con la guerra, mientras que 

sólo después de las dos grandes guerras mundiales la preocupación por la paz se antepone a la 

guerra, que a partir de entonces deja de ser la regla para resolver una controversia, dando paso 

a los medios pacíficos.  

Es entonces cuando la guerra se ve como algo negativo, se reconoce como un 

asesinato masivo, como la mayor desgracia de nuestra cultura, y la principal tarea política es 

garantizar la paz mundial, una tarea que es mucho más importante que decidir entre la 

democracia y la autocracia, el capitalismo y el socialismo3.Aunque se ha avanzado mucho en 

el uso de la guerra sólo en casos excepcionales, con la consiguiente priorización de las 

soluciones pacíficas, donde la paz se convierte en algo deseado por la nación, surgen nuevos 

conflictos que adquieren una nueva apariencia, dejando de ser algo exclusivamente 

internacional, conflictos entre Estados soberanos, con un sello interno, bloqueados dentro del 

propio Estado, y por lo tanto bautizados como conflictos internos, guerra civil, conflictos 

internacionalizados o híbridos. 

Bajo esta apariencia, la sociedad ha estado observando de cerca el conflicto en Siria 

durante casi siete años, el cual es considerado por la ONU como la mayor crisis humanitaria 

del siglo XXI, comenzando en 2011 hasta la actualidad. No sólo la sociedad civil, sino que 

también la comunidad internacional, ha prestado atención a este conflicto, especialmente 

como resultado de la grave y generalizada violación de los derechos humanos que se deriva 

del mismo, por no mencionar el elevado número de muertes y personas desplazadas en el 

ranking mundial. En el escenario interno de este país hay una batalla mixta, por así decirlo, 

entre el gobierno, los rebeldes moderados, los rebeldes extremistas y los kurdos, por diversas 

razones, lo que hace más complicada su resolución. A pesar de que es un conflicto en seno de 

este Estado, debido a su complejidad, otros Estados y la ONU han interferido, tanto pasiva 

como activamente, ya que las consecuencias de esta "guerra" van más allá de las fronteras de 

este país. 

El objetivo de este artículo es examinar específicamente el conflicto en Siria, 

teniendo en cuenta las partes involucradas en él, así como las intervenciones realizadas con el 

fin de reconocer cuál es su tipo para el derecho y la consiguiente manera de determinar qué 

 
2JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 

jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 140. 
3KELSEN, Hans. A paz pelo direito. Trad.Lenita Ananias do Nascimento. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2010, p. XXII. 
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aspecto de la protección de los derechos humanos se aplicará al caso en cuestión. En este 

estudio se adoptará la metodología jurídico-teórica, ya que se destacarán los aspectos 

doctrinales e históricos. El tipo de razonamiento utilizado será deductivo. Los tipos 

metodológicos de investigación serán el histórico-legal, el jurídico-comparativo y el jurídico-

interpretativo. 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA GUERRA: génesis del conflicto internacional 

Las guerras, como el uso de la fuerza para poner fin a una disputa, se venían 

practicando hace más de mil años antes de Cristo y cuando hablamos de batallas notables, las 

de la antigüedad, es importante recordar la Guerra de Troya, que ocurrió aproximadamente 

entre 1300 a.C. y 1200 a.C. Como sabemos, este conflicto comenzó por un motivo muy 

diferente a todas las razones planteadas en los otros conflictos posteriores, mientras que, de 

manera singular, lo que dio lugar a la guerra según la mitología griega, fue el secuestro de la 

Reina de Esparta por el hijo del Rey de Troya, que se había enamorado de Helena.   

Yendo más allá, las guerras surgen con muchos otros propósitos. Aún en la antigua 

Grecia, se fundaban en la idea de que la superioridad justificaría la lucha, un hecho a través 

del cual se buscaba la excelencia y cuyo propósito era el exterminio. En Roma, debido al 

espíritu imperialista de esos pueblos, las guerras eran guerras de anexión, basadas en tratados 

y alianzas entre los vencidos y los vencedores. En la Edad Media, las guerras tenían como 

prioridad el carácter religioso, sobre todo por la falta de separación entre el Estado y la 

Iglesia, y tenían como objetivo la homogeneidad religiosa. En la Edad Moderna, 

especialmente después de la Orden Internacional de Westfalia, la guerra fue decidida por los 

Estados en el ejercicio de su soberanía4. 

Como puede verse, en la antigüedad, las guerras se provocaban especialmente por 

razones étnicas y religiosas, mientras que los conflictos por intereses políticos y económicos 

son más recientes. Además, se consideraban como algo capaz de propiciar la evolución de la 

humanidad, de medir el poder, de modo que tanto el surgimiento como la caída de las 

civilizaciones estaban intrínsecamente ligados al uso de la fuerza de manera correcta. Las 

innumerables batallas dispersas por todo el mundo, a lo largo de los siglos, desde las de la 

antigüedad, fueron las responsables de cambiar la geografía del planeta, de modo que las 

ciudades fueron diezmadas y otras fueron anexadas para convertirse en una sola. Además, 

 
4JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 

jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 141. 
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fueron capaces de promover el enriquecimiento de muchos pueblos, a través de la derrota de 

otros, ampliar territorios, alabar a los líderes, proclamar héroes y así sucesivamente. 

Lo que diferencia a esas guerras de las actuales es la forma en que se organizaron y 

especialmente la tecnología utilizada en el combate. En un pasado lejano, los combatientes 

usaban la infantería, falanges, carros, arcos y lanzas como herramientas rudimentarias de 

guerra. Por mucho que cada combate tenga un sello eminentemente destructivo, las primeras 

guerras de la historia no pudieron causar tanto daño como las resultantes de las dos grandes 

guerras mundiales y de los conflictos más recientes. Tantos siglos después de las grandes 

batallas del pasado, las guerras son más actuales que nunca, ya que, frente a la creciente 

evolución tecnológica, se han vuelto más crueles, destruyendo de hecho algo nunca visto. 
El análisis histórico y el pensamiento político permiten creer, aunque de manera 
indefinida y genérica, que la estructura esencial de toda la civilización ha llegado a 
un punto de ruptura. Incluso cuando aparentemente está mejor conservada, como 
ocurre en ciertas partes del mundo, esta estructura no permite prever la evolución 
futura de lo que queda del siglo XX, ni proporciona explicaciones adecuadas para 
sus horrores. Una esperanza inconmensurable, intercalada con un miedo 
indescriptible, parece corresponder mejor a estos eventos que un juicio equilibrado y 
un discernimiento medido. Pero los acontecimientos fundamentales de nuestro 
tiempo conciernen a los que creen en la ruina final y a los que se entregan a un 
optimismo temerario5.  

Frente al progreso de este instituto, que con el paso del tiempo ha adquirido un 

carácter técnico, la guerra se define así:  
La guerra puede ser considerada como cualquier conflicto armado entre dos o más 
Estados, durante un cierto período de tiempo y bajo la dirección de sus respectivos 
gobiernos, con el propósito de obligar a uno de los adversarios a satisfacer la(s) 
voluntad(es) del otro(s). Normalmente comienza con una declaración formal de 
guerra y termina con la conclusión de un Tratado de Paz, u otro acto capaz de poner 
fin a las hostilidades y acabar con ellas completamente6. 

Ante la barbarie de la guerra es común que los individuos naturalmente aterrorizados 

por todo el sufrimiento y el derramamiento de sangre resultante de un conflicto, que entra en 

sus hogares en tiempo real a través de los diversos medios de comunicación, quieran conocer 

las razones que llevan a los seres humanos a librar batallas de una manera tan fría y cruel. El 

sentido común dice que no hay razón en el mundo para que estalle una guerra, mientras que 

ya no es posible distinguir entre guerras justas e injustas, porque todas las guerras son 

injustas7. 

 
5ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Tradução: 

Roberto Raposo. São Paulo: Campanha das Letras, 2012, p. 12. 
6MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (2016). Curso de direito internacional público.10ª edição. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.189. 
7BOBBIO, Norberto. O problema da guerra e as vias da paz. Trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: 

Editora Unesp, 2003. 
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Sin embargo, en un sentido técnico-jurídico, existe una explicación plausible para 

iniciar una guerraque proviene de una controversia no resuelta, es decir, cuando una de las 

partes tiene una reclamación y la otra parte se resiste a esta reclamación, y se frustra cualquier 

solución pacífica, que puede ocurrir entre dos o más Estados, o entre Organizaciones 

Internacionales, lo que hace necesario el uso de la fuerza entre los implicados. Es importante 

mencionar que dichas controversias provienen de múltiples razones, pero más comúnmente 

tienen un carácter religioso, político, cultural, económico, etc.  

Durante mucho tiempo, la guerra fue el único medio de resolver las diferencias 

existentes, para que de ella se proclamara un ganador, hecho por el cual, al menos una de las 

partes divergentes tendría al final la "razón", el derecho a ver su voluntad respetada, aunque 

sea de manera impuesta.  

La importancia de las guerras era tan significativa que la propia filosofía de la 

historia, que procede a una continua reflexión sobre el destino de la humanidad, se 

preocupaba por estudiarla. Así, la guerra siempre ha sido uno de los temas obligatorios y 

favoritos de toda filosofía de la historia, debido a las características de terrible o fatalismo, 

que parecen o casi siempre parecieron inherentes a ella8. 

 

2. CONFLITOS INTERNOS VS. CONFLITOS INTERNACIONALIZADOS (híbridos 

o mixtos) 

 En un mundo en constante transformación, la ley no es capaz de seguir el ritmo de los 

rápidos cambios sociales y tecnológicos de la humanidad9. Así es como, si por un lado se 

llega a la regulación de los conflictos internacionales, y, por otro lado, los llamados conflictos 

internos, que se definen en el artículo I del Protocolo II de la Convención de Ginebra, 

aparecen de forma desordenada y enorme. Actualmente, no es común que dos Estados se 

enfrenten abiertamente en un conflicto armado. Por otra parte, se ha hecho frecuente la 

situación en la que la guerra tiene lugar sin que se le dé ese nombre, o en la que las 

 
8BOBBIO, Norberto. O problema da guerra e as vias da paz. Trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: 

Editora Unesp, 2003, p. 51. 
9El desafío de construir un Derecho Constitucional Internacional implica necesariamente superar los 

atavismos que plantea la realidad eminentemente particularista de la configuración del capitalismo mundial, en 
particular en relación con la prohibición operada por el sistema de la validez y la eficacia de los derechos 
humanos.ALBUQUERQUE, Newton de Menezes. O direito constitucional internacional e os desafios a sua 
construção na contemporaneidade. Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional. Organizadores Bleine 
Queiroz Caúla; Dayse Braga Martins; Newton de Menezes Albuquerque; Valter Moura do Carmo. Fortaleza: 
Premius, 2013, p. 354. Disponível em http://www.dialogoaci.com/wp-
content/uploads/2017/02/Dia%CC%81logo-ambiental-constitucional-e-internacional-Vol.1.pdf. 
Consultadoel30de enero 2020. 
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autoridades establecidas y sus fuerzas armadas se oponen a una parte de la población dentro 

de un Estado10. 

Debido a que se han vuelto frecuentes, junto con la ausencia de una reglamentación 

sólida y sus efectos devastadores, capaces de matar los derechos humanos de las partes 

implicadas, los conflictos armados reclaman la atención de la comunidad internacional. Antes 

de que se definieran en el Protocolo II de 1977, los legisladores de la época ya se preocupaban 

por este tipo de conflictos, al tiempo que introducían en el artículo 3 del Convenio de Ginebra 

de 1949, común a los cuatro Convenios, la aplicabilidad del derecho humanitario en una 

situación de conflicto armado interno e incluso de manera tímida, determinaban que en un 

conflicto interno debía respetarse el mínimo de humanidad.  

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como órgano establecido por el 

Convenio de Ginebra de 1864 para proteger y asistir a las víctimas de los conflictos armados, 

ha desempeñado desde entonces sus funciones en el contexto de los conflictos internos, ya 

que en el segundo párrafo del artículo 3 se confirma que esta organización humanitaria tiene 

derecho a ofrecer sus servicios en situaciones de conflicto armado no internacional. 

Incluso después de este pequeño paso adelante en la previsión de conflictos internos, 

el derecho internacional todavía no es capaz de proporcionar una protección eficaz contra esos 

conflictos. 
Precisamente desde 1945, entre los conflictos armados, los conflictos no 
internacionales han sido mucho más frecuentes en todo el mundo que las guerras 
entre Estados. Esta situación, junto con el desarrollo de nuevos medios de guerra, ha 
llevado a la necesidad de complementar la labor de los Convenios de Ginebra11.  

Lo que ocurre en realidad es la existencia de una protección atenuada por la 

comunidad internacional, lo que hace que la violación de los derechos humanos de los 

individuos que residen en el Estado en conflicto sea bastante elevada, dado que todas las 

barbaridades cometidas incluso por entidades organizadas, distintas del gobierno, no son 

vistas por los ojos del mundo, por así decirlo. Aunque el Derecho Internacional Humanitario, 

a través del Segundo Protocolo de los Convenios de Ginebra, ha demostrado su preocupación 

por este tipo de conflictos al tratar de normalizarlos, las normas inherentes a los mismos no se 

cumplen ampliamente, por lo que su eficacia es prácticamente nula12. 

 
10SWINARSKI, C. Introdução ao direito internacional humanitário. Brasília: Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha e Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 1996, p. 27. 
11SWINARSKI, C. Introdução ao direito internacional humanitário. Brasília: Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha e Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 1996, p. 20. 
12JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 

jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 144. 
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El período comprendido entre la paz de Westfalia y la Segunda Guerra Mundial, las 

leyes internacionales relativas a las guerras se aplicaron únicamente a los conflictos entre 

Estados, sin embargo, reconociendo los progresos realizados, los conflictos internos se ponen 

de relieve en el Estatuto de Roma, en particular en el párrafo 2 de su artículo 8, que en sus 

párrafos "c" y "e" regula ahora los crímenes de guerra relativos a los conflictos no 

internacionales. Las leyes inherentes a la guerra podrían, a modo de excepción, aplicarse a las 

guerras civiles sólo en los casos en que el Estado involucrado, o un tercer Estado, reconociera 

la beligerancia de la parte insurgente13. 

Aunque se reconociera la beligerancia en un conflicto interno, ello no garantizaría 

que el derecho humanitario se aplicara necesariamente en el caso concreto, y surgiría la 

incertidumbre en cuanto a este detalle, con una regulación más precisa, como se ha 

mencionado varias veces.  

Es necesario reconocer que el Estatuto de Roma garantizó inicialmente una mayor 

protección en los conflictos internacionales, que fue enmendado como resultado de una 

enmienda al Estatuto que amplió en cierta medida la protección en los conflictos internos. Así 

pues, tras la entrada en vigor de la enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma, el 26 de 

septiembre de 2012, que añadió nuevas conductas a los conflictos no internacionales que 

anteriormente eran exclusivas de los conflictos internacionales, la diferenciación en la 

protección legislativa entre estos dos conflictos se redujo considerablemente, pero esta 

enmienda sólo es válida para los países que la ratificaron, y este número se encuentra 

actualmente en 34 (treinta y cuatro) países que la han ratificado. 

Por lo tanto, lo que diferencia un conflicto armado internacional de uno no 

internacional son las partes implicadas en el conflicto, mientras que los conflictos armados 

internacionales se libran, por regla general, entre Estados y, en teoría, también pueden 

producirse entre un Estado y un movimiento libertario nacional. Sin embargo, es muy difícil 

para un Estado admitir en la práctica que está involucrado en una guerra de liberación 

nacional, ya que esto implicaría la aceptación de que se trata de un régimen racista, un 

ocupante extranjero o un dominador colonial14. Por otra parte, los conflictos armados internos 

se libran entre las fuerzas armadas del gobierno y los grupos armados no estatales (facciones 

 
13AKANDE, Dapo. Classification of Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts. In:  WILMSHURST, 

Elizabeth (org.). International Law and the Classification of Conflicts. Oxford: University of Oxford, 2012, p. 
1-2. 

14SIVAKUMARAN, Sandesh. Re-envisaging the International Law of Internal Armed Conflict. In: The 
European Journal of International Law. Oxford: Oxford University Press, 2011, v.22, n.1, pp.237. 
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rebeldes), o entre grupos armados enemigos dentro de un Estado, sin que intervenga en las 

hostilidades ningún Estado extranjero o la ONU15.  

En la actualidad, está surgiendo un tercer tipo de conflicto armado, que no encaja en 

las definiciones clásicas de conflictos armados internacionales y no internacionales, y que se 

denomina entonces "conflictos armados internacionalizados", que tienen características de 

ambos, formando una especie de conflicto híbrido o mixto16. 

Entre varias situaciones hipotéticas que encajan en este concepto, se puede citar 

como ejemplo la guerra librada entre las fuerzas gubernamentales de un determinado Estado y 

las facciones rebeldes o grupos armados, con intervención17de uno o más Estados extranjeros 

que apoyan al gobierno, las facciones rebeldes o los grupos armados18 (VERHOEVEN, 2007, 

p.15). 

2.1. La importancia práctica de la distinción entre especies de conflicto armado para el 
Derecho Humanitario 

 

Es bastante común que las partes involucradas en un conflicto, principalmente por 

razones políticas, se resistan a clasificar y a asumir de manera transparente el conflicto en el 

que están involucrados, entre otras cosas para evitar las consecuencias que esto pueda causar. 

Por ello, los Convenios de Ginebra no se limitan a ser aplicados mediante la clasificación 

jurídica que las partes atribuyen a ese conflicto, de modo que, aunque las partes nieguen estar 

en conflicto, lo que definirá o no la aplicación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos 

es la realidad fáctica. El Derecho Internacional Humanitario se crea para regular la guerra, 

que puede definirse de la siguiente manera:  
El derecho internacional humanitario es el conjunto de normas internacionales, de 
origen convencional o consuetudinario, concebidas específicamente para ser 
aplicadas en los conflictos armados, sean o no internacionales, y que limita, por 
razones humanitarias, el derecho de las partes en un conflicto a elegir libremente los 

 
15VERHOEVEN, Sten. International and Non-international Armed Conflicts. In: VERHOEVEN, Sten; 

WOUTERS, Jan (orgs.). Armed Conflicts and the Law. Lovaina:Institute for International Law, 2007, n.107, p. 
7. 

16CRAWFORD, Emily. Unequal before the law: Questioning the distinction between types of 
armed conflict in international law. Sydney: Universityof New South Wales, 2008, p. 20. 

17Sobre las formas de intervención de Estados extranjeros en conflictos armados no-internacionales ver: 
SCHINDLER, Dietrich. International humanitarian law and internationalized internal armed conflicts; 
VITÉ, Sylvain. Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual 
situations.  

18VERHOEVEN, Sten. International and Non-international Armed Conflicts. In: VERHOEVEN, Sten; 
WOUTERS, Jan (orgs.). Armed Conflicts and the Law. Lovaina: Institute for International Law, 2007, n.107, 
p. 15. 
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métodos y medios utilizados en la guerra, o a proteger a las personas y los bienes 
afectados o que puedan verse afectados por el conflicto19.  

El proceso de descolonización que ha tenido lugar en todo el mundo ha provocado 

tensiones ideológicas y políticas entre los Estados hasta ahora colonizados y, como 

consecuencia, ha surgido la necesidad de ampliar la aplicabilidad del derecho humanitario, 

que antes se limitaba a los conflictos armados internacionales, a los conflictos internos, lo que 

se ha logrado mediante los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. 

En este sentido, reconociendo la modalidad del conflicto en cuestión, el derecho 

humanitario se basará necesariamente en lo que las normas del derecho internacional le 

permitan operar y, tal como se ha configurado previamente en el caso de un conflicto armado 

internacional, la protección y los instrumentos que debe utilizar el derecho humanitario son 

mucho más amplios. Por otra parte, en caso de conflicto interno, su acción será limitada, 

menos amplia, y es aquí donde radica la importancia de distinguir entre las especies de 

conflicto en curso, sobre todo para evitar prescindir de una protección menor que la 

garantizada por la norma. 

3. EL CONFLICTO EN LA REPÚBLICA DE SIRIA: contexto histórico 

 

La historia de Siria está marcada por la inestabilidad política y la interferencia 

extranjera. Desde mediados del siglo XVI el territorio demarcado como sirio ha estado bajo el 

dominio del Imperio Turco-Otomano. Al final de la Primera Guerra Mundial, después de unos 

400 años de dominación turco-otomana, los sirios experimentaron un breve período de 

independencia, proclamando a Faisal Bin Hussein como rey. Sin embargo, ya en 1920, Siria 

fue colonizada por Francia, lo que duró hasta 1946 después del final de la Segunda Guerra 

Mundial.  

Durante el mandato francés, Siria estaba formada por el Líbano, Siria y la provincia 

turca de Hatay. Mediante un censo demográfico de la región, se llevó a cabo una división de 

las tierras bajo el control de Francia, lo que podría ser el preludio de la futura fragmentación 

del territorio en pequeñas repúblicas. Tanto el Líbano como Siria son Estados marcados por la 

 
19SWINARSKI, C. Introdução ao direito internacional humanitário. Brasília: Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha e Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 1996, p. 18. 
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presencia de minorías étnicas y religiosas, y esto es uno de los elementos fundamentales para 

la comprensión de los problemas actuales20.  

En 1971, Siria estaba gobernada por Hafez al-Asad, que tomó el poder en un golpe 

de Estado y siguió siendo el presidente del país hasta 2000, año en que murió. Como resultado 

de su muerte, su hijo Bashar al-Asad asumió la presidencia, ocupando esta posición de 

manera dictatorial hasta el día de hoy. 

La familia al-Asad pertenece a un grupo étnico minoritario de Siria llamado alauí, 

por lo que, durante todos estos 46 años de gobierno de esta familia, los cargos públicos fueron 

ocupados por personas de la misma etnia, lo que provocó cierta revuelta en el resto de la 

población que no fue escuchada por el gobierno. Además, Siria era un país con un alto 

desempleo, no había libertad política y la represión del gobierno era notable. Como sabemos, 

en Oriente Medio surgió un movimiento llamado Primavera Árabe, creado en su mayoría por 

jóvenes que salieron a la calle para reclamar libertad de expresión, democracia y justicia 

social en sus países, y en base a este movimiento fue que unos cuantos jóvenes en el mes de 

marzo de 2011 salieron a la calle en la ciudad de Daraa y como protesta al gobierno de al-

Ásad pintaron frases contrarias al gobierno del dictador.  

Estos jóvenes fueron arrestados por esta razón y la población, que durante mucho 

tiempo había estado descontenta con el gobierno, comenzó a protestar en las calles, incluso 

utilizando armas para expulsar a las fuerzas de seguridad del gobierno de sus regiones, y 

puede decirse que este proceso culminó con el inicio del conflicto en Siria. 
La guerra que ahora atormentaba al país sólo había estallado en marzo de 2011. Su 
mecha había estado encendida durante 40 años hasta febrero de 1971, cuando el 
entonces jefe de la Fuerza Aérea Siria, el Jefe Militar Hafez al-Asad, se convirtió en 
presidente tras comandar un golpe de Estado. Perteneciente a la etnia alauita, que 
representa menos del 10% de la población -2 millones de personas-, al-Asad, tan 
pronto como tomó el control de Siria entregó ministerios y altos cargos militares a 
miembros de su pueblo. Los empresarios y políticos alauitas también subieron 
rápidamente. Con esto, la mayoría suní -casi 18 millones de personas- articuló una 
rígida oposición al régimen de Hafez21.  

Ante la reacción del gobierno a las manifestaciones de la población, los conflictos se 

extendieron por todo el país, de modo que los que estaban en contra del gobierno formaron 

grupos, llamados milicias, para derrocar al gobierno y quitar a al-Asad de la presidencia, por 

lo que, en este contexto conflictivo, el Estado naturalmente llegó a perder su fuerza y 

aprovechando esto el alto grupo terrorista que se llama el Estado Islámico (EI) entra en medio 

del conflicto para conquistar territorios.El conflicto armado en Siria se presenta como un 
 

20ZAHREDDINE, Danny. A Crise Na Síria (2011-2013): Uma Análise Multifatorial.Revista 
Conjuntura Austral | ISSN: 2178-8839 | Vol. 4, nº. 20 | Oct.Nov 2013, p. 8. 

21CAVALCANTI, Klester. Dias de inferno na Síria. 2. Ed. São Paulo: Benvirá, 2014, p. 68. 
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estado de guerra perpetua, en forma de bellum omnium contra omnes = guerra de todos 

contra todos22.  

Otro punto difícil de controlar es la multiplicación de grupos que forman parte de las 

fuerzas de oposición en Siria, una parte de los cuales está formada por extranjeros que tienen 

vínculos con grupos terroristas como Al-Qaeda. Ya se están produciendo enfrentamientos 

entre grupos rebeldes en el norte del país, lo que revela la dificultad de la oposición para 

organizarse de manera sólida23. 

Para una mejor comprensión, en este punto se declinarán las principales partes que 

componen el conflicto en Siria, a saber: a) los grupos extremistas (yihadistas), especialmente 

el Estado Islámico (EI), considerado la organización terrorista más poderosa del mundo, que 

ocupa la mitad del territorio sirio, llamándolos "califato", y el Frente Al-Nusra, que también 

es una organización terrorista procedente de Al-Qaeda; b) los rebeldes moderados (sunitas), 

que componen el ELS (Ejército Libre de Siria) y que pretenden destituir al presidente del 

poder, recibiendo el apoyo de EE.UU., Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Jordania; c) los 

kurdos, que son un grupo étnico apátrida que formó una milicia llamada Unidad de Defensa 

del Pueblo, que se creó para defender las regiones ocupadas por los kurdos en Siria y para ello 

luchan contra los rebeldes moderados y contra el Estado Islámico, siendo así útil al gobierno 

del presidente al-Asad; por último, d) el gobierno de Bashar al-Asad, que tiene como aliados 

a Rusia, Irán y el Líbano (Hezbolá). 

Desde el final de la Guerra Fría no ha habido una disputa tan acalorada entre los 

Estados Unidos de América y la Federación de Rusia por la guerra civil en ese país. Debido a 

la defensa de Siria por parte de los rusos a la amenaza de vetar resoluciones en el Consejo de 

Seguridad, o incluso a la afirmación de que un ataque de los Estados Unidos sin una 

resolución de las Naciones Unidas, podría provocar un apoyo más evidente de los rusos, se 

percibe la importancia de esta disputa para el equilibrio de poder regional y mundial24. 

En este conflicto, que se extiende por más de 6 años, ya se han cometido numerosos 

crímenes de guerra. Los asesinatos, la tortura, las violaciones, las desapariciones forzadas son 

comunes, siendo originados por todas las partes involucradas. Según datos de la ONU, el 

número de muertes ya ha superado la marca de 400.000, y los sirios siguen siendo la mayor 
 

22BOBBIO, Norberto.O problema da guerra e as vias da paz. Trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: 
Editora Unesp, 2003, p. 118. 

23ZAHREDDINE, Danny. A Crise Na Síria (2011-2013): Uma Análise Multifatorial.Revista 
Conjuntura Austral | ISSN: 2178-8839 | Vol. 4, nº. 20 | Oct.Nov 2013, p. 8. 

24ZAHREDDINE, Danny. A Crise Na Síria (2011-2013): Uma Análise Multifatorial.Revista 
Conjuntura Austral | ISSN: 2178-8839 | Vol. 4, nº. 20 | Oct.Nov 2013, p. 8. 

. 
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población de desplazamiento forzado con 12 millones de personas a finales de 2016; esto 

incluye 5,5 millones de refugiados, 6,3 millones de desplazados internos y casi 185.000 

solicitantes de asilo25.  

 

3.1.Tipificación del conflicto en Siria: ¿interno o internacionalizado? 

Para que un conflicto se considere interno, deben cumplirse todos los requisitos del 

artículo I del Protocolo II de la Convención de Ginebra, en particular: a) debe tener lugar en el 

territorio de un Estado; b) debe haber al menos dos fuerzas gubernamentales y de oposición 

organizadas e identificadas que se enfrenten entre sí; c) debe estar bajo el mando de una 

persona responsable que tenga mando militar o político. 

Analizando el conflicto de Siria cuando estalló en 2011, se pudo concluir que en un 

principio se presentó como un conflicto eminentemente interno, con todos los requisitos 

mencionados. Sin embargo, aunque en un principio se presentó de esta manera, con el tiempo 

se produjo un cambio en su escenario inicial, mientras que su curso se extendió más allá de 

las fronteras, debido principalmente a la aparición de intervenciones de otros Estados. El 22 

de septiembre de 2014 tuvo lugar la primera intervención en el conflicto de Siria, mientras 

que el gobierno de los Estados Unidos, apoyado inicialmente por una coalición de algunos 

países árabes, en particular Arabia Saudita, Bahrein, Jordania, Qatar y los Emiratos Árabes 

Unidos, lanzó ataques aéreos y navales contra los territorios controlados por el grupo 

terrorista Estado Islámico (EI). Además de estos ataques, el gobierno de los Estados Unidos, 

junto con los países árabes mencionados, entrena y arma a grupos moderados en Siria para 

luchar contra el EI. 

Unos años más tarde, el 6 de abril de 2017, los Estados Unidos llevaron a cabo otra 

intervención, pero esta vez bombardeando la base aérea militar siria de Al Shayrat, ofensiva 

que fue justificada por el presidente de los Estados Unidos como represalia por el ataque 

químico supuestamente promovido por el gobierno sirio en Idlib.  Hasta entonces, el gobierno 

estadounidense sólo había intervenido en el conflicto atacando las bases del grupo terrorista 

Estado Islámico, pero nunca contra el gobierno. Otra intervención importante en el conflicto 

sirio ha sido llevada a cabo por Rusia, que, como principal aliado del gobierno sirio, 

inicialmente sólo lo apoyó monetariamente, además de suministrar armas al ejército sirio. Sin 

embargo, en septiembre de 2015, la intervención de este Estado se hizo más activa y directa, a 
 

25Global Trends, 2016.Disponible enhttp://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf. 
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través de ataques directos al EI y también contra los que luchan contra el gobierno del 

presidente.  

Teniendo en cuenta todas las particularidades del conflicto de Siria, se puede ver que, 

aunque está atravesado con todas las características de un conflicto interno, frente a las 

intervenciones llevadas a cabo principalmente por Rusia y los EE. UU., sigue configurándose 

como un conflicto internacionalizado, mixto o híbrido.  

3.2.La aplicabilidad del derecho humanitario en el conflicto de Siria. 

Como resultado de esta labor, el entendimiento de que el derecho humanitario debe 

aplicarse tanto en los conflictos internacionales como en los internos es pacífico. En el caso 

del conflicto de Siria, ya no se trata sólo de un conflicto interno como resultado de la 

intervención que está sufriendo de otros Estados. Tampoco puede considerarse un conflicto 

internacional, sobre todo porque no hay conflicto entre dos Estados soberanos.  

Por lo tanto, lo que se extrae es que este conflicto por sus particularidades debe 

clasificarse como un conflicto híbrido, mixto o internacionalizado, dado que, a pesar de que 

tiene lugar en la cena del Estado sirio, ha venido sufriendo intervenciones de otros Estados.Si 

el derecho humanitario debe aplicarse necesariamente a un conflicto internacional, y aplicarse 

igualmente a un conflicto interno, es cierto que, aunque no exista ninguna disposición jurídica 

que prevea su aplicabilidad a las especies híbridas, como en el caso de Siria, es convincente 

que debe aplicarse a los conflictos que ocupan la zona que se encuentra entre un modelo y 

otro, sobre todo porque el derecho humanitario se caracteriza siempre por su adaptación, 

según sea necesario, a las situaciones en las que hay que proteger a las víctimas26. 
En el desarrollo del derecho internacional humanitario, el hecho ha precedido al 
derecho y que la acción de quienes velan por la protección de las víctimas generó las 
normas y procedimientos que posteriormente fueron refrendados por instrumentos 
internacionales. Por consiguiente, el imperio del derecho internacional siempre ha 
surgido de la necesidad de proteger a las víctimas de las situaciones provocadas por 
el hombre. Este proceso no ha terminado de ninguna manera. Las necesidades de 
protección de las víctimas amplían el ámbito de aplicación real, si no las normas, por 
lo menos los principios del derecho internacional humanitario, a situaciones que 
todavía no están incluidas oficialmente en este27. 

De hecho, el derecho humanitario se ha aplicado al conflicto de Siria desde sus 

inicios, principalmente a través de las acciones desarrolladas por el Comité Internacional de la 

 
26SWINARSKI, C. Introdução ao direito internacional humanitário. Brasília: Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha e Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 1996, p. 61. 
27SWINARSKI, C. Introdução ao direito internacional humanitário. Brasília: Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha e Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 1996, p. 62. 
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Cruz Roja, que, según el informe, 15 millones de personas se han beneficiado del acceso al 

agua potable y al saneamiento; 10 millones de personas han recibido alimentos; 2,1 millones 

de personas han recibido kits de higiene, colchones, mantas, toallas, etc.; 1,4 millones de 

enfermos y heridos han recibido atención sanitaria; se han realizado 30 visitas a las prisiones 

centrales28.  

El propósito principal del derecho internacional humanitario es tratar de hacer oír la 

voz de la razón en situaciones en las que las armas oscurecen la conciencia de los hombres, y 

recordarles que un ser humano, incluso un enemigo, sigue siendo una persona digna29 de 

respeto y compasión30. 

CONCLUSIÓN 

Pelo La conclusión de este estudio es que, aunque las cuestiones relacionadas con la 

guerra han evolucionado hasta el punto de que los conflictos se han considerado como algo 

natural, necesario incluso para el desarrollo de la humanidad, y en definitiva reconocido 

legalmente como ilícito, una solución capaz de poner fin en la práctica a los conflictos sigue 

presentándose como algo inimaginable. Los innumerables conflictos en todo el mundo ya 

sean internacionales, internos o híbridos, son capaces de confirmar esta desafortunada 

realidad, de la que el derecho por sí solo no es capaz de aportar una solución eficaz a un ritmo 

lento. Se habla mucho de la paz en el mundo, pero para ponerla en práctica no basta con que 

la humanidad participe en caminatas por la paz, no es que no sean importantes. 

Hay que tomar medidas activas, no hay duda. De la misma manera que se decide 

sobre un ataque, sobre el comienzo de un conflicto y así se planifica, poniéndolo en práctica, 

la paz también debe ser planificada y puesta en práctica. La humanidad sufre cada vez más los 

males de los conflictos, las muertes sin precedentes, las mutilaciones, el hambre, los abusos 

sexuales y miles de otras atrocidades. Siria es el escenario de todas estas barbaridades, siendo 

considerada la mayor crisis humanitaria del mundo y ya más allá de los años de la Segunda 

Guerra Mundial. 

Seguramente, si las intervenciones de Rusia y los EE. UU., que han cambiado la 

situación de un conflicto interno en Siria, convirtiéndolo en un conflicto híbrido, se hubieran 

 
28Información disponiblehttps://www.icrc.org/pt/onde-o-cicv-atua/middle-east/siria. 
29Sobre la dignidad de la persona humana, ver: MIRANDA GONCALVES, R. La dignidad de la 

persona humana. Breve estudio comparado desde elderecho público. In A dignidade da pessoa humana. Entre 
a representatividade do significado jurídico e a efetividade no mundo da existência. Curitiba: 
BrazilPublishing, 2019, pp. 239-257. 

30SWINARSKI, C. Introdução ao direito internacional humanitário. Brasília: Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha e Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 1996, p. 25. 
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realizado de manera positiva, no con ataques, sino con intervenciones necesarias para poner 

fin a este conflicto, ciertamente no habría alcanzado este nivel.  
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