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APRESENTAÇÃO

Um espaço científico se notabiliza pela
qualidade do que expõe, pela frequência com que
vem à tona e pela perseverança dos seus
fomentadores. Mas, principalmente, pela retenção
do que fixou a memória dos seus idealizadores.
Sem os primeiros passos, os atuais não existiriam.
Sem o vagar em um incerto, obscuro e intransitado
caminho inicial, a sobriedade da continuidade não
seria marcante. Sem a vida doada no ponto mais
incipiente, não valeria a experiência hoje
decantada.

A Revista Eletrônica Fas@Jus, do Curso de
Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho
vem vazando o tempo e se solidificando. Finca
esteios a cada passo, e deixa, atrás de si, caminhos
pavimentados pela certeza da melhor escolha do
que restou publicado.

Com tais ares, vem a lume a Revista
Eletrônica Fas@Jus apresentada como Volume 3,
Número 2. É a segunda publicação científica do
ano. É, destarte, a edição do segundo semestre de
2013.

A ordem natural das coisas impõe falar desde
as primeiras páginas até as últimas, em tom de
resumo ou referência. Mas, cumpre-nos destacar
que foi criada uma nova seção. Denominada “Elo
com outras IES”, a seção abre espaço para
publicações científicas de autoria de Acadêmicos
ou Professores que atuam em outras Instituições
de Ensino Superior (IES). Esse liame é feito por
meio de divulgação de textos científicos de autoria
de pessoas que não têm vínculo – como
Acadêmico, Egresso ou Docente – ao Curso de
Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho.
É a abertura necessária à busca da união pelo saber,
do caminhar lado a lado iluminado pelas tochas da
sabedoria, o ombrear ou o suporte recíproco por
meio do conhecimento. Conhecimento científico,
notadamente o do segmento do Direito.

Em termos estéticos, a apresentação se dá
com a abertura ou páginas iniciais da publicação.
Na Entrevista, a voz é do Ministério Público de
Minas Gerais em Montes Claros. Melhor:
considerando que o Ministério Público preza pelos
princípios da unidade e da indivisibilidade (art. 127,
§ 1.º da Constituição Federal de 1988), quem diz é
o Ministério Público. E pronto. E o faz por meio do
seu membro, Dr. Felipe Gustavo Gonçalves

Caires. Esse Promotor de Justiça explica,
didaticamente, sobre questões ligadas às
manifestações populares que se iniciaram em
meados de 2013 e, segundo preocupação
externada pelo entrevistado, poderá ter dois
caminhos distintos em 2014, durante as Eleições e
a Copa do Mundo de Futebol. Uma possibilidade
é, livremente, o povo manifestar durante os eventos
e, por necessidade de atenção acumulada, causar
algum transtorno quanto ao deslocamento dos
demais interessados em utilizar as ruas (uma opção
lícita, já que a manifestação é chancelada pela
Democracia). Outra possibilidade requer, desde já,
estudos prévios: pode ser que pessoas se juntem
aos manifestantes e, mais do que isto, venham a
desvirtuar os motivos das manifestações,
carregando a situação – que deveria ser pacífica,
ordeira, democrática e respeitadora dos direitos
alheios – para a violência, a depredação e o medo.
São reflexões necessárias, em momentos que ainda
possibilitam realizações capazes de conscientizar
alguns e prevenir contra os outros.

A seção seguinte da Revista Eletrônica
Fas@Jus é destinada aos Professores do Curso
de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho
(FADISA). Dois Professores da Casa se
apresentam. O Professor Mestre André
Gonçalves Godinho Fróes se ocupa do tema
“A Propriedade Intelectual na Teoria de
Posner”. Um texto científico-jusfilosófico de alto
teor, mas com explicações capazes de comunicar
o conhecimento que o autor pretende externar. Ao
apresentar um estudo científico com foco no livro
Economic Analysis of Law, com a tradução livre
para “Análise Econômica do Direito”, de autoria
de Richard Posner, o Professor André Gonçalves
Godinho Fróes passeia pela Filosofia do Direito, a
Economia e, por fim, centra-se no Direito. Tudo
isso, com os contornos de um texto literário e
científico ao mesmo tempo. A seção tem
continuidade com o texto denominado “Guarda
Compartilhada: melhor opção?” de autoria da
Professora Mestre Cyntia Mirella Cangussu
Fernandes Sales. O próprio título, ao trazer a
interrogação, demonstra que o tema se desenvolve
analisando os prós e os contras da guarda dos filhos
menores por ambos os pais, em ambientes distintos
(casa do Pai e casa da Mãe) e até mesmo
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recebendo (para não dizer “sofrendo”, que poderia
receber carga negativa de informação primária)
influências de locais e pessoas diferentes na
formação intelectual da criança. A autora faz a
escolha, e a demonstra de forma científica, quanto
a ser ou não a melhor opção.

A seção que abriga os textos de autoria dos
Acadêmicos está recheada com a qualidade de
dois textos. Um deles, de autoria do Acadêmico
João Henrique Silveira Leite que, sob o título
“Análise sobre a Legalidade e Conveniência
da Contratação de Shows Artísticos e
Musicais em Licitações Públicas pela
Modalidade Pregão”, disseca o Direito
Administrativo no ponto referente à licitação e, mais
especificamente, na modalidade “pregão” como
forma licitatória. As questões tributárias também
estão devida e detidamente estudadas na Revista
Fas@Jus. Desta vez, sob as letras das Acadêmicas
Mayra Nassau Gonçalves e Raíssa Ismelina
Soares de Oliveira que escreveram o texto
denominado “Especificidades Acerca da
Progressividade no Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU)”.

Considerando que uma das razões da
existência da Revista Fas@Jus é a ligação
permanente com os Acadêmicos, mesmo quando
já têm a condição de graduados, a Bacharela em
Direito Pollyana de Fátima Medeiros
Gonçalves, na qualidade de ex-Acadêmica do
Curso de Direito da Faculdade de Direito Santo
Agostinho, demonstra que continua estudando. E
produzindo, cientificamente, bons e qualificados
artigos. Comparece para mostrar o artigo científico
cujo nome é “A Compensação dos Honorários
Sucumbenciais Reciprocamente Devidos”, em
sólida análise do Processo Civil combinado com a
prática da elaboração das Sentenças Judiciais.
Como microponto, a fixação dos honorários
advocatícios quando o Juiz de Direito reconhece
que ambas as partes litigantes (com o destaque de
que não são os Advogados que estão litigando e,
sim, as partes) se veem recíproca e parcialmente
vencidas e vencedoras. Neste caso, mostra o texto,
não há Justiça quando a Sentença dispõe que não
há honorários advocatícios para ambos os lados,
porque não há, entre os Advogados que
patrocinaram as causas e as teses contrárias,
dívidas para se compensarem.

Para inaugurar a seção “Elo com as Outras
IES”, estão presentes a Professora (Doutora em

Direito) Ionete de Magalhães Souza que, em
parceria com o Bacharel em Direito Pedro
Henrique Feliciano, trata do tema “Alimentos
Compensatórios e o Anteprojeto do Novo
Código de Processo Civil”. Como sugere o
título, trata-se de um estudo atento quanto ao que
poderá integrar o Código de Processo Civil,
legislação de conhecimento imperioso aos
Operadores do Direito. Os autores são a presença
da Universidade Estadual de Montes Claros
(mostrando o elo entre a Faculdade de Direito
Santo Agostinho e a referida Universidade) no seio
da Revista Eletrônica Fas@Jus.

A seção “Autor Convidado” é ocupada pelo
Professor Mestre Rodrigo Cavalheiro
Rodrigues, que desnuda questões do Direito
Internacional com a transferência de uma visão
clara sobre o tema “Soberania Privada: a
impotência dos ordenamentos jurídicos
nacionais na regulamentação do capital
transnacional”. Por si só, o título já demonstra
que as questões constitucionais brasileiras e
internacionais são destaques no artigo científico.

Mantendo os seus estilos de editoração, físico
e editorial, a Revista Eletrônica Fas@Jus, da
Faculdade de Direito Santo Agostinho, tem por fecho
uma Resenha. Desta vez, a Professora Mestre
Liz Helena Silveira do Amaral Rodrigues
mostra o elo existente entre o livro (logo, a literatura)
“A Queda: as memórias de um pai em 424 passos”,
de autoria de Diogo Mainardi, e dois ramos do
Direito: o Direito da Criança e Adolescente e a
Convenção sobre os Direitos da Criança, do
segmento dos Direitos Humanos. O título da análise
do livro (a resenha), é “A Realização do Princípio
do Melhor Interesse da Criança e o livro ‘A Queda’,
de Diogo Mainardi’.” e, por si só, indica a parte do
Direito da Criança e do Adolescente que é o cerne
da análise. E, de maneira transversal, mostra o liame
existente entre Direito e Literatura ou, simplesmente,
Direito e Arte.

Obviamente, o que se quer é que todos os
textos sejam, mais do que lidos e relidos, estudados
com profundidade. A pretensão é que sejam a soma
necessária para preencher o espaço destinado ao
conhecimento científico. O desejo, por fim, é que
seja todo o conteúdo científico deste número 2 do
volume 3 da Revista Eletrônica Fas@Jus, o
complemento necessário ao saber jurídico tão
necessário aos operadores do Direito.

Os Organizadores
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Pode-se dizer que os Ministérios Públicos
estaduais são compostos por pessoas de altíssima
qualidade. A começar, pelo nível de exigência
presente no Concurso Público ao qual são
submetidos os graduados em Direito que se
interessam em integrar a Classe. Classe que a
própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo
127, diz ser “essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis”.

Com seus integrantes normalmente conhecidos
por Promotores de Justiça, que atuam junto aos
Fóruns, há também que se falar
nos Procuradores de Justiça, que
são os Promotores que atuam
junto aos Tribunais, por promoção
na carreira. E os Juízes de
Direito que integram os Tribunais
(denominados Desembarga-
dores, quando os Tribunais são
estaduais, ou Ministros, quando
os Tribunais são os superiores)
têm também origem no Ministério
Público. Um décimo dos
componentes dos Tribunais (o
quinto constitucional, o qual é
dividido com a Ordem dos Advogados do Brasil) é
constituído de Desembargadores (nos Tribunais
estaduais) ou Ministros (nos Tribunais Superiores)
que são promovidos, por méritos, à condição por
serem membros do Ministério Público. A finalidade?
Para que os Tribunais sejam compostos por
Julgadores que têm, por profissão e princípio, o bom
costume de fazer ou querer fazer cumprir os exatos
termos da Lei.

Um dos ilustres integrantes do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais é o Dr. Felipe
Gustavo Gonçalves Caires. Ele se graduou em
Direito em 1999 pela Faculdade de Direito do Largo
de São Francisco, da Universidade de São Paulo,

ENTREVISTA

Entrevistado: Promotor de Justiça Felipe Caires

tendo sido brilhante aluno de personalidades como
Dalmo de Abreu Dallari. Por meio de Concurso
Público concorrido (estilo de Concurso que aprova
pretendentes não no número de vagas disponíveis,
mas somente os candidatos altamente qualificados
que, com todos os méritos, atendam a todos os
requisitos e sejam vitoriosos em todas as fases), o
Dr. Felipe Gustavo Gonçalves Caires ingressou no
Ministério Público mineiro em 2001. No ano de
2004, foi promovido para a Comarca de Montes
Claros. Com destaque, passou a integrar a área
de especialização (nas Comarcas de maior
movimento e de maior quantidade de Promotores,

o Ministério Público cria
Promotorias especializadas em
searas distintas) a Promotoria
de Defesa do Patrimônio
Público e do Consumidor.

Além de ser Promotor de
Justiça, o Dr. Felipe Caires é
Professor Universitário, tendo
atuado na Universidade Estadual
de Montes Claros (Unimontes)
entre 2006 e 2012, lecionando
disciplinas como Direito Penal,
Direito Constitucional e Direito
do Consumidor.

Para ilustrar, com destaque, este número da
Revista Eletrônica Fas@Jus, o Dr. Felipe Gustavo
Gonçalves Caires concedeu a seguinte entrevista.

Fas@Jus:  Em meados de 2013, uma
iniciativa popular levou às ruas pessoas de
diversas classes sociais em manifestação
contrária à corrupção e em defesa de alguns
pontos ou Instituições de nível nacional. Uma
das Instituições defendidas, pelo povo, foi o
Ministério Público, uma vez que nas
manifestações havia vários cartazes em desfavor
da Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
37. Qual sua análise sobre a importância dessas

Nós não podemos
permitir que este
despertar cívico

nacional seja
deturpado por

vândalos que querem
se impor ou

simplesmente aparecer
pela violência.

“
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manifestações populares e porque o povo se
manifestou contra a PEC 37?

 
Promotor de Justiça Felipe Caires: As

manifestações de junho deste ano representaram
um bem-vindo despertar de cidadania do povo
brasileiro. Foi como se grande parte da
população resolvesse retomar nas suas mãos as
rédeas da própria história. Isto é muito
importante, pois quem não faz política ou diz
que a odeia, política aí entendida como
participação na tomada de decisões que atingem
a coletividade, é governado por quem faz,
mesmo que por mero interesse pessoal.
Participação política é muito mais que votar com
consciência. É muito mais que dar sua opinião
sobre os grandes temas nacionais e locais a cada
quatro anos. É acompanhar o trabalho dos
políticos, fiscalizar o uso de recursos públicos,
ajudar a definir as políticas públicas integrando
conselhos comunitários em seu município,
denunciar aos órgãos de controle atos de
corrupção e também organizar manifestações
populares quando os que forem eleitos para nos
representar se esquecerem de que as prioridades
do país são as nossas, e não as deles. 

O gigante não podia mais continuar
dormindo em berço esplêndido. A questão das
tarifas no transporte público, em meio aos gastos
com a Copa das Confederações e a Copa do
Mundo, foi apenas a fagulha que nos despertou,
especialmente a juventude, para questões que não
podem mais esperar por soluções que nunca
chegam. E aí cito, sem medo de errar, o
subfinanciamento da saúde pública
(proporcionalmente ao seu orçamento, o Brasil,
além de gastar mal, é um dos países que menos
gasta com saúde pública no mundo), o abandono
da educação pública (professores mal
remunerados, sem condições de aprimoramento
profissional, em escolas sucateadas, sem qualquer
autoridade para com os alunos, não conseguirão
fazer das futuras gerações pessoas melhores do
que nós) e a impunidade de criminosos do
colarinho branco (como haverá dinheiro para
saúde, educação, segurança e transporte público
de qualidade sem combater o ralo da
corrupção?). 

A derrota da PEC 37, que pretendia
impedir o Ministério Público de investigar

crimes, vale dizer, que pretendia dificultar o
combate à corrupção, porque este sempre foi o
objetivo da maior parte dos políticos que a
apoiavam, foi resultado direto da mobilização
popular. O povo não é bobo e entendeu
perfeitamente o retrocesso que a PEC 37 traria
a um país em que, muito pela ação do Ministério
Público, finalmente se começava a investigar,
processar e até a prender alguns criminosos dos
altos escalões. Como aconteceu com a Lei da
Ficha Limpa em 2010, quando o povo entendeu
que pessoas já condenadas por mais de um juiz
por fatos graves não poderiam ter o direito de
candidatar-se para cuidar do dinheiro público
ou elaborar as leis do país. Eram lutas que muitos
já davam por perdidas, mas que foram vencidas,
apenas porque houve mobilização popular.  Eis
aí dois exemplos cabais de que vale a pena lutar
pacificamente por aquilo em que se acredita. E
de que a mobilização da sociedade civil redunda
em muitas conquistas que se consideravam
quase impossíveis. O berço pode continuar
esplêndido, mas o gigante, vez por outra, precisa
aprender a levantar-se e ir para as ruas.

 
Fas@Jus:  Estaria o povo cansado da

corrupção e, por isso, não conteve em si, e
foi para as ruas?

 
Promotor de Justiça Felipe Caires: O

combate à corrupção e à impunidade
certamente foi uma das causas que mais
indignou a população e a fez tomar as ruas.
Afinal, que história era aquela de a PEC 37
pretender, num país onde os níveis de
corrupção ainda são patológicos, impedir o
Ministério Público, o Tribunal de Contas, os
jornalistas, a Receita Federal, o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF) e
todos órgãos que não fossem a Polícia Civil ou
a Polícia Federal de investigar crimes? Até as
pedras sabem que políticos poderosos ou
empresários influentes, ou até mesmo policiais
corruptos ou violentos, não seriam
adequadamente investigados, por falta de
estrutura ou até de independência, se tais
apurações apenas pudessem ser conduzidas
por aqueles dois órgãos, que respeitamos muito,
mas que, sem dúvida alguma, não têm condições
de fazer todo este trabalho sozinhos. Aliás, até
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para o investigado, quando inocente, é bom
que o Ministério Público investigue. Afinal,
muitos casos de indiciados pela Polícia,
quando chegam ao Ministério Público,
redundam em pedidos de arquivamento ou de
absolvição. O caso da Escola Base e do crime
do Bar Bodega, ambos em São Paulo, são
exemplos disto. O bom senso e a voz das ruas
falaram mais alto e, felizmente, com a derrota
da PEC 37, poderemos continuar a trabalhar
em conjunto, cada órgão naquilo que souber
fazer de melhor, combatendo a criminalidade e
evitando tanto a impunidade de poderosos
como a condenação de inocentes.

Fas@Jus: Entre as primeiras cenas
externas do escândalo denominado Mensalão
e a condenação dos envolvidos, passaram-se
oito anos. O que representou o julgamento
deste caso no combate à corrupção?

Promotor de Justiça Felipe Caires: O
caso do chamado mensalão deve ser analisado
com cuidado. A conclusão do julgamento e o
início do cumprimento das penas realmente
foram positivos sob o ângulo de desconstruir
aquela imagem de uma Justiça que jamais trata
os poderosos com o mesmo rigor com que pune
o homem comum. Quando lembramos que o
Supremo Tribunal Federal (STF) condenou
criminalmente um político, pela primeira vez,
apenas no ano de 2010, e que somente em
meados de 2013 mandou o primeiro político para
a cadeia, temos a exata dimensão da importância
deste julgamento e do início da execução das
penas. Isto é emblemático e motivo de
comemoração. 

Porém, houve certos excessos e
incoerências em tal julgamento, que devem ser
evitados. A Justiça não deve julgar com base
na afinidade ideológica do julgador com o réu
nem com base apenas no apelo popular ou
midiático. Deve julgar com base no fato, nas
provas e na lei, apenas levando a pressão
popular ou midiática em conta quando a lei
admitir mais de uma interpretação razoável.
Quando a lei for clara, mas não agradar à
sociedade, que a sociedade pressione o
Congresso a mudá-la, pois pretender que algum
magistrado passe por cima da lei, fazendo

interpretação mirabolante, é o prenúncio de
julgamentos casuístas, da insegurança jurídica
e da ditadura de toga.

Em alguns momentos no julgamento do
Mensalão não se teve este cuidado, parecendo
que alguns Ministros, e aqui incluo tanto alguns
que votaram pela condenação como outros que
se manifestaram pela absolvição, deixaram-se
levar em seus julgamentos, talvez até
inconscientemente, mais por suas preferências
ou aversões partidárias, ou pela pressão da
sociedade e da mídia, do que pelas provas. Isto
é ruim, tanto porque, entre os 37 réus, alguns
dos 12 absolvidos talvez pudessem ter sido
condenados e talvez alguns dos 25 condenados
pudessem ter sido absolvidos, se o foco fosse
mais nas provas do que em outras questões.

Cito alguns episódios que me passaram
esta impressão. A atuação no caso de Ministro
com vínculo estreito com um dos acusados, com
quem inclusive trabalhou e por cujo Partido já
advogou. O desmembramento do processo no
caso no dito Mensalão Tucano, mas não no caso
do chamado Mensalão Petista, prejudicando
alguns acusados no último. A cogitação de
prender-se alguns condenados no período
eleitoral de 2012, antes de publicado o Acórdão
condenatório e antes mesmo de julgados os
embargos declaratórios, quando já havia caso
análogo no STF, do Deputado Natan Donadon,
condenado desde 2010, com Acórdão
condenatório publicado, sem que até então se
cogitasse de sua prisão enquanto não julgados
os respectivos embargos. A polêmica da perda
automática do mandato pela condenação
criminal, perda com a qual o bom senso e eu
mesmo concordamos, mas somente após a
Constituição ser alterada para esta finalidade,
porque, por enquanto, ela é expressa em dizer
que a perda não é automática, e enquanto disser
isto deve ser respeitada. Isto não foi bom, como
juristas de peso, caso de Dalmo Dallari, e
jornalistas de renome, caso de Jânio de Freitas,
ambos símbolos do combate à corrupção e à
 impunidade, já deixaram bem claro. O Professor
Dalmo, aliás, chegou a dizer numa entrevista
que alguns Ministros “não estão julgando
juridicamente, mas politicamente”. 

Eu compartilho desta preocupação e
acrescento um observação: os Mensalões não
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vão acabar enquanto não se fizer reforma
política no Brasil, porque, hoje em dia, para
se eleger alguém para cargo maior que
vereador ou prefeito de cidade pequena, não
se tratando de candidato conhecido (como
artista, palhaço ou esportista), é muito difícil
ter chance na disputa se não sucumbir à
tentação do Caixa 2, com a perniciosa troca
de favores a ele inerente, pois as campanhas
são caríssimas. 

Daí, a importância de falar mais no
Mensalão para realçar a importância da
urgência da reforma política, para que haja
financiamento prioritariamente público de
campanha, vedando-se as doações de pessoas
jurídicas e limitando-se as de pessoas físicas a
valores módicos, criando-se ainda eleições
para deputados com menos candidatos e em
dois turnos, tudo conforme proposta da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE) e vários outros segmentos da
sociedade civil já enviada ao Congresso. Sob
pena de os Mensalões se sucederem, ano após
ano, trocando-se os Partidos envolvidos e
assistindo-se a uma troca hipócrita de
acusações entre eles, conforme o Mensalão de
um esteja sendo julgado e mesmo que o de outro
já esteja em vias de também entrar na pauta de
julgamento...  

Fas@Jus: O movimento do povo se
manifestando pelas ruas de todo o Brasil teve
um esfriamento quando pessoas com outras
intenções se juntaram aos manifestantes e
passaram a provocar tumultos, depredações
e atos de violência e vandalismo. Quando as
leis já estiverem mais bem direcionadas
contra os atos de vandalismo, haverá clima
para a volta das manifestações pacíficas, de
cunho popular?

 
Promotor de Justiça Felipe Caires: Nós

não podemos permitir que este despertar cívico
nacional seja deturpado por vândalos que
querem se impor ou simplesmente aparecer pela
violência. Vejo o assunto com preocupação e
espero que as autoridades respondam de
maneira mais enérgica a estes marginais, até

para que o direito de as pessoas de bem se
manifestarem pacificamente não seja impedido
por uma minoria, sem reivindicações, que se
aproveita de manifestações alheias para
barbarizar. Sou a favor de proibir a presença
de mascarados em manifestações e da criação
de um tipo penal específico, mais rigoroso, para
pessoas que se aproveitarem das manifestações
para depredar/roubar o patrimônio alheio,
invadir prédios públicos ou agredir quem não
comungue de suas ideias. Sou também a favor
de que as manifestações se harmonizem com o
direito de ir e vir das pessoas, evitando-se que
vias públicas importantes sejam paralisadas
totalmente ou por tempo muito prolongado
durante os protestos. Ao mesmo tempo, não
podemos ceder a ímpetos autoritários e
simplistas, como aconteceu em Minas Gerais
quando, para nossa surpresa e a pedido do
Governo estadual, uma decisão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG) proibiu
qualquer manifestação no Estado durante a
Copa das Confederações, o que era um
absurdo, e felizmente foi derrubado por decisão
do STF da lavra do Ministro Luiz Roberto
Barroso. Há que se buscar, enfim, o equilíbrio
na proteção dos direitos fundamentais
envolvidos na questão.

Fas@Jus: Em 2013, o povo começou a
manifestação nas ruas de forma apolítica. Há
riscos de algum Partido Político tentar colher
frutos (políticos) nesta seara na qual não
plantou?

Promotor de Justiça Felipe Caires: Há,
sim, sobretudo porque 2014 é ano eleitoral,
inclusive com eleição para presidente, além de
ser ano de Copa do Mundo, o que faz com que
qualquer manifestação no país ganhe projeção
internacional. Em geral, as manifestações
impactam mais na popularidade dos que estão
no governo, mesmo que não sejam contra o
governo mas sim contra problemas crônicos
nacionais que se arrastam há décadas sem
merecer a devida atenção. Por isto, é possível
que grupos políticos momentaneamente alijados
do poder incitem manifestações, até mesmo
aquelas violentas, não com a intenção de
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melhorar a vida dos brasileiros, mas sim apenas
para desgastar seus adversários nacionais e
locais. O povo e os movimentos sociais precisam
ter cuidado para não serem usados como massa
de manobra nesta disputa. Afinal, as
manifestações ocorridas em junho de 2013
eram contra ou favor de ideias, e não contra
ou a favor de políticos, sejam do governo ou
da oposição. 

Fas@Jus:  O Senhor gostaria de deixar
uma mensagem final sobre as manifestações
populares e o combate à corrupção no país?

Promotor de Justiça Felipe Caires: Duas
ideias gostaria de reforçar. A primeira: o
combate à corrupção deve começar nas nossas
atitudes diárias, pois só tem legitimidade para

sair às ruas defendendo a moralidade na
Administração Pública quem não vive querendo
levar vantagem em tudo e quem não vota em
troca de favores pessoais para si ou seus
familiares.

A segunda: se o povo decidir voltar às
ruas em 2014, que volte sim, mas pacificamente,
não contra ou favor de Partidos ou pessoas, e
sim, a favor da REFORMA POLÍTICA. Esta, sim,
a mãe de todas as reformas pelas quais
ansiamos. Vamos conhecer a proposta
apresentada pela CNBB, OAB, MCCE e tantos
outros segmentos da sociedade civil. Vamos
subscrever, fisicamente ou pela internet, o
Projeto de Lei de iniciativa popular, apoiando-
-o. Depois da aprovação da Lei da Ficha Limpa
e da derrota da PEC 37, esta deve ser a
prioridade de todos nós.
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RESUMO

A proteção jurídica conferida pelo sistema de
propriedade intelectual às criações do engenho
humano envolve custos sociais e econômicos que
deveriam ser contabilizados pelos Estados
Nacionais quando optam por reconhecer esse tipo
de propriedade privada em seus ordenamentos
jurídicos. Na doutrina de Richard Posner, as
sociedades somente deveriam proteger as
invenções por meio de patentes quando isso
demonstrasse ser economicamente útil. Para ele,
o princípio da eficiência econômica deve ser a
razão do reconhecimento da propriedade privada.
Assim, o presente artigo visa esclarecer a utilidade
da análise econômica do direito para a
compreensão da propriedade intelectual, numa
indicação dos benefícios que o diálogo
interdisciplinar pode trazer para aqueles que
pesquisam na seara do Direito.

Palavras-chave: Propriedade intelectual. Richard
Posner. Direito estadunidense. Análise econômica
do direito.

THE INTELLECTUAL PROPERTY IN
POSNER’S THEORY

ABSTRACT

The legal protection afforded by intellectual
property system to the creations of human mind
involves social and economic costs that should be
accounted for when nation states choose to
recognize this type of private property in their
jurisdictions. In the doctrine of Richard Posner,
companies should only protect inventions through
patents when it showed to be economically useful.
For him, the principle of economic efficiency should

A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA TEORIA DE POSNER

André Gonçalves Godinho Fróes1

be the reason for the recognition of private property.
Thus, this article aims to clarify the usefulness of
economic analysis of law to the understanding of
intellectual property, as an indication of the benefits
that interdisciplinary dialogue can bring to those
who research on the domains of Law.

Key words: Intellectual property. Richard Posner.
American Law. Economic analysis of law.

1 INTRODUÇÃO

Dentre os vários assuntos abordados por
Richard Posner em sua obra Economic Analysis
of Law ou Análise Econômica do Direito, a
propriedade intelectual é um dos temas menos
enfocados por aqueles que se debruçam sobre as
lições do jurista norte-americano. Talvez isso se
deva ao fato de que a assimilação da linguagem
econômica aplicada ao domínio jurídico já seja, por
si própria, de difícil compreensão para os
estudiosos do Direito, geralmente acostumados ao
discurso positivista que perpassou grande parte do
século passado.

Quando se trata, então, de conhecer um ramo
do Direito sob o ponto de vista das relações
socioeconômicas que lhe deram origem, utilizando-
-se de recursos metodológicos típicos da Ciência
Econômica, a tarefa se torna ainda mais árdua.

Nesse sentido, há na doutrina de Posner
contribuições importantes para a construção de
uma maior interdisciplinaridade entre Direito e
Economia. No que toca à propriedade intelectual,
o jurista tece considerações relevantes e pouco
exploradas que podem contribuir para uma melhor
compreensão do tema.

Este é, portanto, o objetivo do presente artigo:
compreender e assimilar a teoria de Richard Posner
nos domínios da propriedade intelectual. Para tanto,

1 Bacharel em Direito e Mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Analista
judiciário da Justiça Federal em Minas Gerais. Professor da Faculdade de Direito Santo Agostinho, em Montes
Claros/MG.
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julga-se indispensável apresentar primeiramente
algumas noções sobre a matéria, com enfoque
na regulamentação dada a ela pelo direito norte-
-americano, para só depois abordar as lições
hauridas do jurista estadunidense.

2 DA NECESSÁRIA
INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE
DIREITO E ECONOMIA

Na doutrina tradicional, a propriedade é um
direito real que incide sobre coisas e faculta ao
titular as prerrogativas de usar, gozar, dispor e
reaver o bem, a teor das disposições do art. 1.225
e seguintes do Código Civil de 2002.

O estudo da propriedade intelectual, no
entanto, exige a superação da visão privatística
acerca do tema, uma vez que a matéria está
relacionada intimamente ao Direito Econômico.

A esse propósito, afirma Isabel Vaz que

é interessante notar o destaque conferido
às obras dos professores Waldemar Ferreira
(“Instituições de Direito Comercial”, vol. VI
e “Tratado de Direito Comercial”, vol. I), de
J. X. Carvalho de Mendonça (“Tratado de
Direito Comercial Brasileiro”), eminentes
jusprivatistas, quando, na verdade, a
propriedade industrial tem sido objeto de
uma acentuada intervenção do Estado,
constituindo um dos mais visados
instrumentos de política econômica (VAZ,
1993, p. 433).

A doutrinadora discorda da utilização do
termo “propriedade imaterial” em lugar de
“propriedade intelectual”, ponderando que

é necessário nos desvincularmos do
discurso civilista, um tanto obsoleto diante
dos avanços tecnológicos, inexistentes à
época de sua elaboração. ‘Bens imateriais’
para Gama Cerqueira [...] constituem gênero,
entre cujas espécies Clóvis incluía o direito
de autor, como direito real, ao lado dos
‘bens móveis incorpóreos’. Mas, nesta
categoria encontram-se também os ‘direitos
das obrigações’, cuja gênese nada tem a
ver com as criações intelectuais. Estas, é
verdade, podem originar relações jurídicas,
porém, incidem sobre produtos da mente,
da capacidade criativa, da arte de cada um.
[...] Este é o traço distintivo do ‘trabalho’
neles empregado; origina produtos da
capacidade intelectual do autor. Um crédito
é uma coisa incorpórea, pode até ser
classificado como bem imaterial. Falta-lhe,

todavia, a natureza de criação intelectual
(1993, p. 436).

Por esses motivos, a propriedade intelectual
não pode ser suficientemente explicada pela visão
típica do Direito Comercial ou Empresarial nem
do Direito Civil. É necessário que o estudioso haura
conhecimentos de forma interdisciplinar e
reconheça as conexões da matéria com a
Economia.

3 OS CONCEITOS MAIS RELEVANTES
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), pertencente à Organização das
Nações Unidas (ONU), foi a responsável, desde
a sua criação, pela Convenção de Estocolmo, de
14 de julho de 1967, pela unificação dos conceitos
legais acerca do tema de sua competência (VAZ,
1993, p. 413).

Para a OMPI, a propriedade intelectual é “o
direito concedido sobre as criações do intelecto
humano, que usualmente consiste em exclusividade
sobre a criação por um período determinado de
tempo” e se divide em

duas vertentes principais: direitos autorais
(copyright), ou o privilégio de autores de
obras literárias e artísticas, tal como livros
e outros escritos, composições musicais,
pinturas, esculturas, programas de
computador e filmes, e a propriedade
industrial, cuja disciplina protege as
invenções, as marcas de fábrica ou de
comércio, os desenhos industriais e reprime
a concorrência desleal (WIPO, 2004).

Uma das principais consequências da divisão
da propriedade intelectual em dois ramos reside
no fato de que os direitos autorais independem de
registro (art. 18 da Lei 9.610/98), enquanto a
propriedade industrial deve ser registrada para que
se obtenha a proteção do Estado (Lei 9.279/96).

Isso significa que as invenções e congêneres,
para que se constituam em propriedade privada
de seus criadores, devem ser submetidas a
processo de registro junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal
incumbida desse mister (art. 129 da Lei 9.279/96).
Caso contrário, a propriedade industrial será
considerada como de domínio público.

Os direitos autorais e conexos possuem
regulação diferente da propriedade industrial (que
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se refere, principalmente, a invenções aplicáveis à
indústria), pelo fato de protegerem a exteriorização
ou expressão de uma ideia, mas não a ideia em si
mesma. A proteção conferida pelo copyright diz
respeito apenas à forma de expressão e não
alcança conceitos, métodos e ideias que são
manifestados em trabalhos literários, artísticos e
científicos (WIPO, 2004).

O autor ou titular do registro tem o direito de
impedir a reprodução desautorizada, a distribuição,
a venda e a adaptação do trabalho original. A
proteção alcança a duração da vida do autor e um
período adicional, que no caso do Brasil é de setenta
anos após o falecimento do autor (art. 41 da Lei
9.610/98).

Já a propriedade industrial pode ser objeto
de monopólio privado quando reconhecida pelo
Estado por meio de registro ou patente, conforme
o caso. As patentes dão ao titular o direito exclusivo
de fazer, usar ou vender uma invenção, por um
período de vinte anos, no sistema brasileiro (art.
40 da Lei 9.279/96). A patenteabilidade de uma
invenção depende do preenchimento dos requisitos
de absoluta novidade (previamente desconhecida
do público), não-obviedade (deve conter inovação
suficiente para merecer proteção) e aplicabilidade
industrial (ou utilidade), nos moldes do art. 8.º da
Lei 9.279/96.

Os modelos de utilidade, muitas vezes
chamados de “pequenas invenções”, pelo fato de
que envolvem menos atividade inventiva e novidade
quando comparados às invenções, podem ser
protegidos por meio de patentes. Consta da Lei
9.279/96:

Art. 9.º É patenteável como modelo de
utilidade o objeto de uso prático, ou parte
deste, suscetível de aplicação industrial, que
apresente nova forma ou disposição,
envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricação.

Em apertada síntese, são essas as noções
necessárias para a compreensão do tema ora
proposto.

4 A REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL NO DIREITO
ESTADUNIDENSE

Analisar-se-á a lei de patentes norte-ame-
ricana sob seus aspectos essenciais e indispensáveis
para o conhecimento da doutrina de Posner sobre a

propriedade intelectual. Na verdade, o “US Code,
Title 35”, é apenas a norma geral dessa matéria,
que contém um extenso regulamento.

Nos Estados Unidos, há três tipos de patentes:
as utility patents, as design patents e plant patents
(OPPEDAHL, 2013), que corresponderiam às
patentes nacionais concedidas às invenções e modelos
de utilidade, aos registros de desenhos industriais e
marcas e às cultivares (plantas transgênicas),
respectivamente. O Direito norte-americano não
distingue, tal como o brasileiro, entre patentes e
registros, pois aquelas são concedidas no Brasil
somente para invenções e modelos de utilidade.

Assim como no regime patentário
internacional, uma patente americana permite que
seu titular impeça que outros fabriquem, usem ou
alienem o objeto protegido.

Os prazos de proteção são variáveis. Uma
utility patent vige por dezessete anos, se tiver sido
depositada até a data de oito de junho de 1995, ou
por vinte anos, se após esse termo. Essa distinção
é resultado do período de transição promovido pelo
acordo uniforme prescrito pelo tratado GATT 1994
(General Agreement on Tariffs and Trade ou
Acordo Geral de Tarifas e Comércio). Por outro
lado, uma design patent tem vigência por quatorze
anos, enquanto uma plant patent vige por
dezessete anos (OPPEDAHL, 2013).

A patenteabilidade, isto é, o que pode ou não
ser protegido por uma patente, é sempre um dos
pontos mais importantes de qualquer legislação de
propriedade industrial. A lei americana diz que
“qualquer um que invente ou descubra um
processo, máquina, manufatura ou resolução de
um problema, novo e útil, ou qualquer
melhoramento novo e útil destes, poderá obter uma
patente.” (US Code, Title 35, § 101).

Como se vê, a descoberta (aquilo que se
encontra na natureza) é também patenteável nos
Estados Unidos. Esta afirmação é confirmada pelo
parágrafo 100, a, dispositivo segundo o qual
invenção e descoberta são sinônimas (USA, 2013).
Tal sinonímia traz consequências importantes para
o regime legal americano; sendo as descobertas
patenteáveis, células cancerígenas do baço
humano, bem como células da medula óssea, são
passíveis de proteção, i. e., partes do corpo humano
poderão ser propriedade de uma empresa ou pessoa
(RIFKIN, 1999, p. 47).

Também têm patentes reconhecidas naquele
país os produtos químico-farmacêuticos,
medicamentos e alimentícios, inclusive os produtos
biotecnológicos, tal como agora o são no Brasil,
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com a Lei 9.279/96.
A fim de ser patenteável, uma invenção deve

se adaptar a uma das seguintes classes: processos,
máquinas, manufaturas (ou objetos que são feitos
pelo homem ou por máquina), resoluções de
problemas (as compositions of matter) ou
qualquer novo uso destes (OPPEDAHL, 2013).

Um dos requisitos de patenteabilidade é a
utilidade (no Direito brasileiro, diz-se também
aplicabilidade industrial). Uma invenção não pode
ser mera decorrência de um fenômeno
teoricamente considerado. A invenção deve ser
ainda nova ou inédita; e não poderá ser óbvia para
uma pessoa que tenha conhecimento técnico médio
da matéria (OPPEDAHL, 2013).

5 A PROPRIEDADE INTELECTUAL NO
PENSAMENTO DE POSNER

Passa-se ao estudo da análise econômica da
propriedade intelectual, segundo as lições de
Posner.

Esse autor inicia o capítulo 3 (Property) da
Parte II de sua obra Economic Analysis of Law
com a referência aos três significados do termo
common law. Nessa parte, adota o segundo
sentido, o de “os campos do Direito que foram
criados majoritariamente pelos juízes como
produtos de casos concretos decididos, em
preferência aos legisladores.” (POSNER, 1998, p.
35).

Na visão econômica desse jurista, o common
law tem três partes: (1) the law of property (o
Direito da Propriedade): que cria a definição dos
direitos de propriedade (“direito ao uso exclusivo
de recursos valiosos”); (2) the law of contracts
(o Direito dos Contratos): que cuida das
transferências dos direitos de propriedade; e (3)
the law of torts: que traça as sanções respectivas.

A propriedade intelectual é concebida pelo
doutrinador como uma subcategoria especializada
de um ou mais desses campos fundamentais. Essa
tipologia, segundo Posner, é útil para organizar o
pensamento e para trazer à colação o principal
tema dessa segunda parte do livro: a congruência
entre as doutrinas do common law e o princípio da
eficiência econômica.

5.1 Teoria Econômica dos Direitos de
Propriedade

No item 3.1, Posner procede às distinções
entre os aspectos estáticos e dinâmicos da Teoria

Econômica dos Direitos de Propriedade. Segundo
ele, “todos os ajustes a fazer presumivelmente
ocorrem de forma instantânea” na análise
econômica estática, enquanto, na dinâmica, “a
hipótese de um ajustamento instantâneo é flexível.”
(POSNER, 1998, p. 36).

Para o jurista estadunidense, a análise
dinâmica é usualmente mais complexa; por isso, é
singular que as bases econômicas dos direitos de
propriedade tenham sido primeiramente percebidas
em termos dinâmicos. Ele cita o exemplo de uma
sociedade em que os direitos de propriedade
tenham sido abolidos. Um fazendeiro cultiva a terra
sobre a qual não tem direitos exclusivos; planta
milho e constrói benfeitorias. Entrementes, o milho
cresce e seu vizinho o colhe para uso próprio. A
menos que haja medidas institucionalmente
cabíveis contra essa usurpação, o cultivo das terras
logo será abandonado e a sociedade mudará, com
isso, seus métodos de subsistência para outros que
exijam menos investimentos preparatórios, como
a caça.

Posner afirma, assim, que a atribuição de
direitos de propriedade cria incentivos para a
exploração eficiente de recursos. Ainda que o valor
da plantação, naquele exemplo, exceda os custos
de investimento – entendido o valor como a
“vontade de pagar por parte dos consumidores”
(willingness to pay) – a possibilidade da espoliação
faria que essa atividade fosse tida como
racionalmente inadequada.

O autor pensa que

A discussão desse ponto parece implicar
que, se todo recurso valioso (entendido
como escasso, bem como desejado) fosse
possuído por alguém (critério da
universalidade), de modo a que a
propriedade incluísse as faculdades de
excluir terceiros do uso do bem e a de
usufruí-la privativamente (exclusividade),
assim como a livre transferibilidade, ou,
como os advogados dizem, a alienabilidade,
o valor seria maximizado (POSNER, 1998, p.
38).

A propriedade privada de todos os recursos
implicaria, dessarte, a maximização do valor, se
cumpridas as condições de universalidade de
acesso, exclusividade e alienabilidade. Mas, o
próprio autor reconhece os custos óbvios e os sutis
de um sistema de propriedade privada, como será
visto a seguir.
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5.2 Problemas na Criação e Proteção dos
Direitos de Propriedade

A razão entre os benefícios dos direitos de
propriedade e seus custos determina a extensão
da propriedade privada nas diversas sociedades.

No pensamento de Posner, a propriedade da
terra é comunal nas sociedades primitivas porque
custaria muito instituir o sistema de propriedade
privada: nelas, a terra é farta em relação ao número
de habitantes; pode ser utilizada sem investimentos
elaborados, praticamente em estado natural; não
há linguagem desenvolvida para instituir um registro
cartorial adequado da propriedade privada; o custo
de obtenção de madeira para cercamentos é alto;
as atividades são preponderantemente pastoris.
Portanto, instituir aquele sistema traria poucos
benefícios para a comunidade. Nesse sentido,
Posner afirma que

não é surpreendente que os direitos de
propriedade sejam menos extensos em
sociedades primitivas do que nas
avançadas e que o padrão pelo qual os
direitos de propriedade emergem e crescem
em uma sociedade está relacionado ao
aumento da razão entre seus benefícios e
custos (POSNER, 1998, p. 39).

Para o autor, essa ideia encontra-se na raiz
das normas do common law que distinguem a
propriedade de animais domésticos e selvagens.
Enquanto aqueles são possuídos como qualquer
outra propriedade, estes não o são até que sejam
caçados ou aprisionados. Em matéria de
preservação da vida selvagem, que não se submete,
em regra, à propriedade privada, haveria duas
soluções possíveis: a regulação pelo Estado, a fim
de reduzir a caça a um nível ótimo, quando, então,
a política pública substituirá o sistema de
propriedade privada na aporia entre os custos ou
benefícios sociais e privados; ou a aquisição de
todo o habitat natural dos animais por um particular,
que regulará ele mesmo a caça para um nível
adequado, pois, do contrário, perderia os possíveis
proventos advindos dos caçadores.

Leciona o jurista que a eficiência econômica
ainda fundamenta as regras do common law
relativas ao descobrimento de tesouros e às
próprias patentes: o Direito tenta regular essas áreas
de tal modo que não haja desperdício de recursos
escassos em uma atividade econômica.

Posner traça uma comparação entre a
recuperação de sunken treasures (tesouros

submersos) e o processo de invenção. Uma
exploração ou invenção muito rápida causaria o
emprego excessivo de recursos por parte dos
competidores. Para a sociedade, o custo da
invenção ou do resgate do tesouro poderá ser
superior ao benefício. Por exemplo, se o benefício
total fosse de mil unidades monetárias e o custo
de um competidor fosse de 250, a concorrência de
mais de quatro investidores faria com que os custos
ou igualassem ou superassem o benefício final. Por
essa razão, as regras do common law atribuem a
propriedade de tesouros ao governo, que
recompensa o descobridor de acordo com o
benefício social alcançado. O resgate de moeda
corrente não modifica a riqueza total da sociedade;
merece, pois, recompensa menor.

5.3 Propriedade Industrial: Patentes

A existência das patentes é explicada por
Posner a partir da necessidade social de incentivo
à invenção:

Em um mundo sem patentes, a atividade
inventiva seria majoritariamente direcionada
para invenções que poderiam ser mantidas
em segredo, do mesmo modo que a completa
falta de direitos de propriedade conduziria a
produção aos objetos que envolvessem
investimentos preparatórios mínimos [...]. Por
isso temos patentes (POSNER, 1998, p. 43).

O autor relaciona e explica os mecanismos
do Direito para a redução dos custos da duplicidade
da atividade inventiva.

O primeiro deles consiste no prazo de
vigência de quatorze a vinte anos, que reduz o valor
da patente para seu titular e, por via de
consequência, o montante de recursos utilizados
para obter a invenção.

O segundo mecanismo jurídico encontra-se
no requisito de patenteabilidade conhecido como a
não-obviedade do invento. Nesse ponto, Posner
oferece uma noção nova desse conceito,
normalmente definido como a impossibilidade de
um técnico médio da área chegar ao mesmo
resultado facilmente:

O significado funcional da obviedade é o
de inventável a baixo custo. Quanto mais
baixo o custo da descoberta, menos é
necessária a proteção patentária para a
induzir e maior é o perigo de investimentos
excessivos se a proteção por patentes for
permitida (POSNER, 1998, p. 43-44).
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Para o autor, portanto, é indesejável que haja
proteção patentária se isso causar investimentos
excessivos; uma patente não pode proteger o que
é óbvio – o que custa pouco para descobrir (note-
-se como a palavra discovery – descoberta – é
usada no lugar de invention – invenção) –, pois
os custos de mercado aumentariam artificialmente.

O terceiro mecanismo diz respeito à norma
segundo a qual as patentes são concedidas “mais
cedo” ou antes que o produto possa ser utilizado
comercialmente. Isso evita desperdício de recursos
escassos porque o inventor terá tempo de
experimentar o objeto antes de lançá-lo no
mercado; se assim não fosse, invenções mal
acabadas desperdiçariam recursos de produção.

O quarto instrumento encontra-se nos demais
requisitos de patenteabilidade, a novidade e a
aplicabilidade industrial. Aquela consiste na
inovação do estado da técnica e, esta, na
possibilidade da exploração industrial do objeto
protegido. Se o sistema patentário só proteger
invenções que sejam ao mesmo tempo inovadoras
e utilizáveis na indústria, contribuirá para a melhor
alocação de recursos.

O quinto e último mecanismo de prevenção
de desperdícios refere-se à não-patenteabilidade
de fundamental ideas (ideias fundamentais ou
concepções puramente abstratas), como são
exemplos as fórmulas matemáticas e as formas
dos programas de TV. A razão disso é a de que,
mais uma vez, só é patenteável a invenção que
custa muito e que não desperdiça recursos.

Nas palavras de Posner, os custos do sistema
patentário incluem a relação entre o preço e o custo
marginal das invenções (o investimento adicional
máximo que se pode fazer sem desperdiçar
recursos valiosos). Essa é a constante preocupação
de Posner com investimentos excessivos no
processo inventivo. Diz ele que, uma vez feito o
invento, os custos (ou os investimentos realizados)
estão perdidos (sunk), o que em termos
econômicos significa que são zero. Então o preço
que inclui o royalty do inventor excederá o custo
de oportunidade (correspondente à quantia que o
inventor ganharia se nada tivesse investido) do
produto resultado da invenção. Entretanto, “esse
inconveniente é analiticamente o mesmo que o
custo de uma cerca para demarcar o direito de
propriedade em um terreno; é um custo
indispensável do uso do sistema de direito de
propriedade para alocar recursos.” (POSNER,
1998, p. 45).  Em outras palavras, não há como
instituir a propriedade sem investimentos, embora

estes sempre devessem respeitar sua utilidade
marginal, sob pena de desperdício.

Essa breve explanação sobre a lei e o direito
da propriedade intelectual norte-americanos serve
para a reafirmação do caráter internacional do
sistema de patentes. Por meio dela, nota-se a
tendência de uniformização desse direito nas
diversas legislações, a despeito das particularidades
e necessidades de cada país.

Há diversas semelhanças com a lei de
propriedade industrial brasileira, conforme já se
teve oportunidade de analisar (FRÓES, 2011).
Quanto às diferenças, são de técnica e
verdadeiramente não importam ou demonstram que
o direito brasileiro ainda não alcançou o nível de
liberalismo verificado no direito norte-americano,
como é o caso de reconhecer patentes a meras
descobertas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, espera-se ter
contribuído para a construção de um diálogo
interdisciplinar entre a Economia e o Direito.
Conforme se depreende da leitura das lições de
Richard Posner, há um enfoque relativamente novo
sobre as questões jurídicas, que podem ser
compreendidas a partir da linguagem desenvolvida
em outros ramos das ciências sociais.

Viu-se, em apertado resumo, que o princípio
econômico da eficiência deve estar na base das
considerações de um Estado quando opta por
internalizar, em seu ordenamento jurídico, a
proteção conferida pelo sistema internacional
patentário, fomentado pelos países desenvolvidos
por meio da OMPI e outros organismos
internacionais.

Cada país deveria contabilizar os ganhos
sociais e econômicos a serem obtidos ao
concederem patentes, que majoritariamente são
pleiteadas por multinacionais estrangeiras que
investem mais recursos em pesquisa e
desenvolvimento do que as empresas nacionais de
países periféricos. Considerando que a proteção
patentária legitima o monopólio por um período
considerável de tempo e que o alcance de posição
dominante em geral leva os agentes econômicos a
abusarem dos preços cobrados do consumidor, pode
revelar-se ineficiente para uma nação em
desenvolvimento reconhecer a propriedade
intelectual para invenções relativas a áreas
estratégicas e essenciais, como medicamentos e
alimentos.
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Esse é apenas um exemplo da utilidade que
a análise econômica do Direito pode trazer aos
estudos jurídicos. O critério fornecido pela doutrina
de Posner pode servir para analisar a eficiência
das modificações que se tem observado nas leis
brasileiras sobre esse tema, como os cultivares, a
patenteabilidade de micro-organismos
geneticamente modificados, a admissão do pipeline
– controverso instituto que dispensa o requisito da
novidade das invenções –, a mudança nos regimes
das licenças compulsórias e da caducidade e, por
fim, as patentes para produtos farmacêuticos e
biotecnológicos (FRÓES, 2011). Como se vê, há
nessa matéria objetos variados de estudo e de
pesquisa em aberto.
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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar
criticamente o instituto da guarda compartilhada
no Brasil. Para tanto, demonstra-se a evolução da
guarda no país até a efetiva positivação da guarda
compartilhada. Com as vantagens acentuadas pela
doutrina quanto à adoção do instituto como de
aplicação prioritária em casos de rompimento dos
vínculos afetivos entre os pais, o trabalho questiona
se essa seria a melhor opção para toda e qualquer
situação de separação dos pais, como apregoa a
maior parte da doutrina nacional. Além de elencar
o rol de vantagens do instituto, o presente trabalho
se preocupa em destacar algumas situações em
que a guarda compartilhada não se apresenta como
a melhor opção, bem como os motivos pelos quais
isso acontece. A análise em questão é realizada a
partir da doutrina jurídica com respaldo nas ciências
psicológicas.

Palavras-Chave: guarda compartilhada. Guarda
unilateral. Vantagens e desvantagens.

ABSTRACT

This paper aims to critically examine the institution
of shared parenting in Brazil. Therefore, it
demonstrate the evolution of the institute of the
legal guard in Brazil until the actual regalement of
shared parenting. Brazilian writers highlight the
advantages of joint custody and indicate it when
the couple get divorced. However, this work will
question the application of custody in some cases.
In addition, the present paper is concerned to point
out some situations where joint custody is not
presented as the best option and will present some
reasons for why it happens. The analysis in question
is performed based on the legal doctrine and in the
psychological sciences studies.

GUARDA COMPARTILHADA: melhor opção?

Cyntia Mirella Cangussu Fernandes Sales1

Keys words: joint custody, unilateral custody,
advantages and disadvantages

1 INTRODUÇÃO

Na busca pela preservação do melhor
interesse dos filhos quando da dissolução dos
vínculos afetivos e jurídicos entre os pais, várias
tentativas de se atingir esse intento foram propostas
na legislação brasileira no que diz respeito ao
instituto da guarda.

Verifica-se, pois, que o instituto passou por
várias fases, evoluindo desde a que observava, para
o seu estabelecimento, apenas a conduta dos pais
no ato da dissolução do matrimônio, até atingir o
contorno atual, cujo enfoque principal é direcionado
ao bem estar dos filhos.

Nesse contexto, a partir do modelo firmado
internacionalmente, como sendo o que mais
privilegia aos filhos no ato da desconstituição do
relacionamento afetivo entre seus pais, ideia
plenamente absorvida pela doutrina nacional, surge
no Brasil, o instituto da guarda compartilhada.

Apesar do clamor estabelecido pela maioria
da doutrina brasileira, seria essa a solução mais
eficaz para a preservação dos interesses dos filhos?
Caberia o estabelecimento da guarda
compartilhada como opção prioritária em todas as
relações findas?

O presente trabalho, através de um resgate
da evolução do instituto no Brasil a partir do Código
de 1916, bem como com a demonstração das
vantagens no seu estabelecimento e do panorama
mais apropriado para sua efetivação, tem por
finalidade promover a reflexão acerca dos fatores
que dificultam o estabelecimento da guarda
conjunta no país.

Para tanto, o tema foi desenvolvido em três
itens. O primeiro deles, “Guarda - Evolução do

1 Advogada. Professora da Faculdade de Direito Santo Agostinho. Especialista em Ciências Penais. Doutoranda em
Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires.
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Instituto no Brasil a Partir de 1916”, no qual se faz
um resgate da legislação até os dias atuais. No
tópico seguinte intitulado de “Guarda
Compartilhada Vantagens na sua Aplicação”,
demonstra-se a gama de vantagens trazidas pela
doutrina para a efetivação do instituto bem como
o cenário ideal para sua implantação. Por fim, no
item denominado de “Dificuldades na Efetivação
da Guarda Compartilhada no Brasil”, busca elencar
fatores impeditivos da edificação dessa espécie de
guarda como remédio para todos os casos.

2 GUARDA – EVOLUÇÃO DO INSTITUTO
NO BRASIL A PARTIR DE 1916

A guarda, segundo ensina Venosa (2005) é
um dos elementos do poder familiar. E é o instituto
destinado à proteção das pessoas menores de
idade, importando na prestação de assistência
material, moral e educacional, conforme lembra
Diniz (2010).

Na vigência do Código Civil brasileiro de
1916, havendo a dissolução da sociedade conjugal,
se não fosse por consenso entre os pais, os filhos
menores permaneceriam com o cônjuge que não
houvesse dado causa à dissolução do matrimônio.
Se ambos os cônjuges fossem considerados como
culpados, os filhos ficariam na companhia da mãe,
nesse caso, somente se, o Juiz entendesse que a
companhia materna não fosse danosa à formação
moral dos menores. Caso verificasse a possibilidade
de dano aos filhos, a guarda seria estabelecida em
favor de terceiros (art. 326, e respectivos
parágrafos, do CCB/1916).

Com a Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977,
a qual introduziu o divórcio no Brasil, manteve para
os filhos no que concerne ao estabelecimento da
guarda quando da dissolução do matrimônio de seus
pais, a mesma regra, quando estes estivessem em
consenso, e também a estabelecida em função da
culpa de um deles ou de ambos.

Entretanto, a lei sob comento inovou o
ordenamento no que diz respeito à guarda dos filhos,
quando as causas de dissolução do matrimônio
fossem diversas das definidas pelo consenso ou
pela culpa dos cônjuges. Assim, segundo a Lei,
permaneceriam os filhos menores com o genitor
com quem já estivessem, quando a causa da
separação fosse a ruptura da vida em comum. Se
baseada em moléstia grave de um dos cônjuges, a
guarda caberia ao cônjuge que estivesse em
condições de criá-los (DINIZ, 1993).

A Lei do Divórcio privilegiou o bom senso no

que diz respeito à guarda dos filhos. Determinou
expressamente, nesses casos, que o Juiz poderia
ignorar a lei e regular de maneira distinta do que
ela apregoa, sempre que ocorressem motivos
graves e houvesse a necessidade de beneficiar aos
filhos. Nesse sentido, afirma Venosa (2005) que
os mandamentos legais sucumbirão sempre no
interesse dos filhos no que pertine ao
estabelecimento de sua guarda.

Apesar de todas essas regras estabelecidas
na legislação brasileira, para muitos autores, por
simples opção machista e para outros por ser a
situação mais favorável aos filhos, havia um
entendimento jurisprudencial e doutrinário, como
o esposado por Venosa (2005), que por vezes ainda
prevalece, de que é a mãe a mais indicada para
cuidar dos filhos no caso de dissolução dos vínculos
de afeto existentes entre os pais. E só haveria a
alteração dessa situação quando houvesse uma
convenção entre as partes, ou se a companhia
materna fosse contraindicada para o saudável
desenvolvimento dos filhos.

A Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 (CRFB/88) adotou relevantes
princípios reguladores da família, dentre eles o
princípio da isonomia e o princípio da dignidade da
pessoa humana, os quais promoveram uma
verdadeira revolução na maneira de pensar o
Direito de Família. Essa nova concepção
principiológica influenciou, por conseguinte, a
relação da guarda, a qual orientou aos Magistrados
a volverem a atenção mais para os filhos do que
propriamente para a conduta dos pais no ato da
dissolução do vínculo entre eles.

Nesse mesmo diapasão, em reforço à nova
visão estabelecida pela CRFB/88, conforme Dias
(2008), o Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA), a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, alterou
o foco na definição da guarda dos filhos após o
fim do relacionamento dos pais, pois consagrou o
princípio do melhor interesse da criança, bem como
o da proteção integral à pessoa em
desenvolvimento. Segundo a autora, o ECA,
destacou os direitos fundamentais da pessoa menor
de dezoito anos, inovando, dessa forma, por
completo o ordenamento jurídico pátrio.

A partir daí, os Juízes de Direito passaram a
se preocupar com o bem estar da criança,
privilegiando aquele genitor que tivesse mais
afinidade, disponibilidade e disposição para cuidar,
proteger e criar os filhos.

Diniz (1993), traz, inclusive, a informação
acerca de julgados que levaram em conta, para a
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definição da guarda, a opinião das crianças
envolvidas na disputa, quando elas contavam com
mais de sete anos de idade. Esse entendimento
também é compartilhado por Venosa (2005), que
é categórico em afirmar que o menor deverá ser
ouvido sempre que contar com uma idade que lhe
permita maior compreensão da realidade.

Entretanto, lembram os especialistas
Zimerman e Coltro (2010), que apesar de ser
indicada a oitiva dos filhos na questão da guarda,
jamais devem colocá-los em posição de decidir com
quem desejam ficar. Lembram que é possível
permitir que elas manifestem, sem, contudo, impor
a elas o ônus da decisão, com quem desejam
permanecer.

O Código Civil brasileiro atual, Lei 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, disciplina o destino dos
filhos após a cessação da convivência familiar, sob
o mesmo título disposto no CCB/1916, qual seja,
“Da proteção à pessoa dos filhos”, em apenas oito
artigos.

Conforme destaca Dias (2008), apesar de
manter o espírito de preservação do interesse da
criança, trazido pela CRFB/88, o CCB/02 perdeu
a oportunidade de incorporar textualmente
princípios importantes, relativos à proteção dos
menores, como o do melhor interesse da criança2,
trazido ao ordenamento brasileiro pelo ECA, ainda
nos anos 90 do século passado.

Em conformidade com o CCB/02, o
legislador deixou preferencialmente a cargo dos
pais a definição acerca do destino dos filhos quando
do fim do relacionamento entre eles. Caso não haja
consenso entre ambos, caberá ao Juiz definir com
qual dos dois ficarão os filhos menores, devendo
optar por aquele genitor que reunir melhores
condições para o exercício da guarda.

No início da vigência do CCB/02, muito se
discutiu se as “melhores condições” para o
exercício da guarda, determinada na Lei civil em
vigor, seriam as melhores condições financeiras.
Porém, chegou-se à conclusão de que as condições
econômicas não poderão, por si sós, indicar o pai
responsável pela guarda dos filhos, mas um
conjunto de fatores deveria nortear a decisão.
Segundo Venosa (2005, p. 218) “O carinho, o afeto,
o amor, o meio social, o local de residência, a
educação, a escola e, evidentemente também as

condições econômicas devem ser levados em
consideração pelo magistrado.”.

Com a edição da Lei 11.698, em 13 de junho
de 2008, foi introduzido no Brasil o instituto da
guarda compartilhada. A partir dessa inovação
legislativa, o sistema pátrio passou a contar
oficialmente com duas possibilidades para a fixação
da guarda dos filhos após o rompimento dos pais,
quais sejam, a guarda unilateral ou a
compartilhada.

Convém lembrar que apesar da Lei que
regulamentou a guarda compartilhada ser do ano
de 2008, o instituto já vinha sendo aplicado no Brasil
por alguns Tribunais sempre que houvesse
consenso entre os pais, atendendo a um forte apelo
doutrinário crescente no país.

O CCB/02 define como sendo unilateral a
guarda atribuída a um dos genitores, enquanto que
a compartilhada seria aquela cuja responsabilização
é atribuída conjuntamente a ambos os pais, quanto
às questões atinentes aos filhos em comum.

A lei em referência, além de firmar no
ordenamento pátrio o instituto da guarda
compartilhada, para facilitar a opção do Juiz quando
tivesse que optar pela guarda unilateral, definiu
parâmetros objetivos para que um dos pais fosse
considerado como o que reunia os atributos hábeis,
necessários para destacá-lo como sendo o que
revelasse melhores condições para exercer a
guarda unilateralmente.

Assim, apregoam os incisos do § 2.° do artigo
1.583 do Código Civil vigente, após as alterações
determinadas pela Lei 11.698/08, que a guarda
unilateral será atribuída ao genitor que puder
propiciar aos filhos o afeto nas relações com os
pais e com o grupo familiar. Além disso, será
observado o que puder promover a saúde e
segurança de seus filhos, e ainda apresentar
condições de primar por sua educação.

Apesar de disciplinar objetivamente a
guarda unilateral, a Lei 11.698/08, em
contraposição ao ordenamento anterior, que
primava pela guarda individual – que tinha por
fundamento a inocência de um dos pais –
determina ser a guarda compartilhada, atendendo
as tendências modernas internacionais, a que deve
prevalecer nos casos de dissolução dos vínculos
afetivos entre os pais.

1 O princípio do “melhor interesse da criança” apregoa que havendo conflito de interesses entre as pessoas e os
menores, os interesses desses deverão se sobrepor aos daquelas (PEREIRA).
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3 GUARDA COMPARTILHADA:
VANTAGENS NA SUA APLICAÇÃO

A guarda compartilhada foi inserta no
ordenamento brasileiro, segundo Farias e Rosenvald
(2010, p. 343), “Incorporando a orientação da
doutrina brasileira – não apenas no âmbito do
Direito, mas, também da Psicologia.”.

Segundo consta na doutrina nacional, guarda
compartilhada é aquela exercida conjuntamente por
ambos os pais após a dissolução do vínculo afetivo
que os unia, a fim de “assegurar aos filhos a
convivência e o livre acesso a ambos” os pais
(LOBO, 2008, p. 175).

A guarda compartilhada ressalta os princípios
da solidariedade familiar bem como o da
paternidade-maternidade responsável, impostos na
CCRB/88, pois se caracteriza, em conformidade
com o pensamento de Lobo (2008, p. 176), por
manter de forma “responsável e solidária os
direitos-deveres inerentes ao poder familiar” os
quais continuarão a ser exercidos por ambos os
pais mesmo após a perda do vínculo afetivo entre
eles.

Nesse prisma, entendem Farias e Rosenvald
(2010) que a guarda compartilhada seria a que mais
privilegiaria aos interesses dos filhos menores,
resguardando-os inclusive dos danos psicológicos
decorrentes da ruptura das relações entre os pais.
Segundo os autores referidos,

a guarda conjunta, propicia-se à criança e
adolescente o exercício do poder familiar
com maior amplitude possível e também a
participação direta dos pais, em igualdade
na criação e educação dos filhos (FARIAS;
ROSENVALD, 2010, p. 344).

Reafirmando esse posicionamento, Lobo
(2008) noticia um estudo, promovido nos Estados
Unidos, que constatou ser melhor para as crianças
e adolescentes a opção de compartilhar a guarda
dos filhos após o fim do relacionamento dos seus
pais.

Segundo os estudos sob comento, esse tipo
de guarda privilegia o equilíbrio mental dos filhos,
uma vez que, mantendo-se a convivência com
ambos os pais, evita-se a incidência de problemas
emocionais ou comportamentais nas crianças e
adolescentes. Ressaltam ainda, que a falta de
referência da figura de um dos pais poderia
comprometer a integridade psíquica dos filhos de
pais separados.

Cabe aqui destacar que a guarda
compartilhada, segundo entendimento brasileiro,
não se confunde com a guarda alternada. Na
guarda alternada os filhos passam a viver
alternadamente com um dos pais por períodos
rigidamente determinados. Essa alternativa, na
maioria dos casos, mostra-se extremamente danosa
aos filhos, pois propicia a eles a perda da
estabilidade, já que ora teriam a referência dos
hábitos, ensinamentos e cultura assimilados na casa
paterna, ora os referenciais trazidos da casa
materna.

Zimermam e Coltro (2010, p. 427) fazem a
seguinte exortação:

Essa forma de arranjo pode trazer prejuízos
à criança, principalmente em determinadas
fases de sua vida. Em se tratando de
crianças muito pequenas, pode
comprometer sua necessidade de
experiências e continuidade, que lhes
transmitem confiança e segurança para
garantir seu bom desenvolvimento. Para as
crianças maiores, pode desorganizar a rotina
pessoal e escolar. Em se tratando de
adolescentes, esses poderão se opor à
constante troca de casa, por que isso pode
representar uma restrição a sua liberdade
de escolha e, ainda poderão preferir ficar
mais tempo com o genitor que não lhes cobra
responsabilidades.

Ao contrário, na guarda compartilhada, não
necessariamente os filhos terão que passar
períodos determinados com um dos pais em
residências distintas. O que também não estaria
proibido nessa espécie de guarda. Porém, a
alternância na convivência deverá ser estabelecida,
sempre no interesse e necessidade dos filhos. Vale
registrar que o que se compartilha, na realidade, é
a responsabilidade entre os genitores e não o tempo
de convivência entre pais e filhos, fato que se daria
da forma mais natural possível conforme a
necessidade e o desejo dos envolvidos, em cada
caso específico.

Nesse sentido, destaca Lobo (2008, p. 175):

Na guarda compartilhada é definida a
residência de um dos pais, onde viverá ou
permanecerá. Essa providência é
importante, para garantir-lhe a referencia de
um lar, para suas relações de vida, ainda
que tenha liberdade de frequentar a do
outro; ou mesmo de viver alternadamente
em uma e outra.
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Ideia reforçada por Gonçalves (2006, p.
261), que defende, inclusive, que sempre que houver
possibilidade, os pais deverão optar por manter
residência próxima uns dos outros para garantir o
livre acesso de seus filhos. Em suas palavras,

Na guarda compartilhada, a criança tem o
referencial de uma casa principal, na qual
vive com um dos genitores, ficando a
critério dos pais planejar a convivência em
suas rotinas quotidianas, e obviamente,
facultando-se visitas a qualquer tempo.
Defere-se o dever de guarda de fato a ambos
os genitores, importando numa relação ativa
e permanente entre eles e seus filhos.

A grande vantagem ao se estabelecer esse
tipo de guarda é a promoção do diálogo entre os
pais para que conjuntamente continuem tomando
decisões acerca da criação e educação dos filhos,
dividindo as atribuições do poder familiar, o qual
permanecerá com ambos, evitando-se dessa forma,
que os filhos se sintam abandonados por algum deles,
pois os terá por perto para conduzi-los e orientá-los
nas situações cotidianas.

4 DIFICULDADES NA EFETIVAÇÃO DA
GUARDA COMPARTILHADA NO
BRASIL

Embora se tenham idealizadas todas as
vantagens anteriormente elencadas, para a
definição da guarda conjunta, a professora Cecília
P. Grosman, da Universidade de Buenos Aires,
demonstra, no trabalho intitulado “La Guarda de
los hijos después de La separación o divorcio de
los padres”, que na Argentina, 85 a 90% das ações
que promovem a dissolução do matrimônio, a
guarda dos filhos ficam a cargo da mãe, seja por
consenso entre os pais ou por definição do Juiz.

No Brasil, como na Argentina e em outros
países da América do Sul, apesar da recomendação
legal e doutrinária para aplicação prioritária da
guarda compartilhada, o instituto não se mostra na
prática aplicável, como regra, à maioria das
demandas judiciais. O que se verifica no país ainda,
segundo dados da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), é a opção pela
guarda exclusiva e materna.

Quando da dissolução do vínculo afetivo
entre os casais, percebe-se que em muitos casos
o amor não acaba na mesma medida e ao mesmo
tempo para ambos, o que remete a feridas
profundas, capazes de promoverem reações das

mais diversas, e muitas vezes, culminam em
manifestações visíveis de fúria e ódio entre os ex-
-cônjuges ou ex-companheiros, nas quais é
manifestada a dor da perda. Alguns, diante dessa
experiência, veem nos filhos um instrumento
eficiente para atingir o outro e reforçar a sua
presença naquele contexto do qual não mais faz
parte.

Zimermam e Coltro (2010, p. 425) lembram
que

A separação rompe com a fantasia de
completude narcísica com o outro (cônjuge).
Que recursos terá cada genitor para
restabelecer seu equilíbrio narcísico?
Generalizando, poderíamos dizer que podem
ser acionados mecanismos que favoreçam a
elaboração do luto pela separação ou, em
caso dessa impossibilidade, a criança muitas
vezes pode vir a ser usada como
complemento narcísico dos pais.

Em meio a esse estado de desequilíbrio em
que os ânimos ficam em sobressalto, o
estabelecimento de um diálogo entre os pais,
necessário ao bom andamento da guarda
compartilhada, fica prejudicado. E nessas
condições o judiciário pátrio tem entendido pelo
não deferimento da guarda conjunta, apesar da
orientação legal nesse sentido, optando pelo
deferimento dessa espécie de guarda somente
quando houver consenso entre os pais.

Apesar desse posicionamento adotado pelo
Poder Judiciário brasileiro, Farias e Rosevald
(2010), em consonância com a norma vigente,
advogam entendimento diverso. Defendem a ideia
de que a fixação da guarda compartilhada deve
acontecer principalmente nas situações de conflitos,
pois segundo eles, a guarda unilateral acirra o litígio,
por impedir o contato regular do pai não guardião
e seu filho.

Entretanto, sem o necessário diálogo entre
os pais, a guarda compartilhada pode se tornar um
fator extremamente maléfico para os filhos.
Primeiramente, porque poderia virar um
instrumento de guerra entre os pais, os quais ao
tomarem decisões conjuntas em relação aos filhos,
poderiam privilegiar os próprios interesses, usando
dessa relação como meio para conseguir vantagens
próprias, ou simplesmente para satisfazer seus
anseios narcísicos ao invés de buscarem o melhor
interesse dos filhos.

Em segundo, sem a devida condução por
parte dos pais, a guarda conjunta poderá ser
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utilizada pelos filhos como uma verdadeira arma
para a desautorização de um deles perante o outro
com a consequente diminuição gradual de
autoridade de qualquer deles.

Sem a presença de ambos os pais sob o
mesmo teto, e ainda abalados pela separação, às
vezes consciente, outras inconscientemente, os
filhos podem usar dessa nova situação para
conseguir com um dos pais o que lhes foi negado
pelo outro.

Nesse cenário, o poder familiar encontra-se
pulverizado entre ambos os pais, que não se
comunicam devidamente. Com isso, restariam
prejudicados a criação e o regular desenvolvimento
dos filhos, pois não teriam referência de autoridade
e educação por parte de nenhum deles. Terreno
fértil para a perpetuação de adultos sem limites,
acostumados a fazer e a receber tudo o que
desejam, sem condição de dimensionar as
consequências de seus atos, pois um não
pronunciado por um dos pais poderia, nessa
perspectiva, significar um sim do outro.

Assim, para que a guarda conjunta surta os
efeitos benéficos difundidos pela doutrina,
necessária se torna, em primeiro lugar, a
averiguação do grau de maturidade dos pais. Essa
entendida como um misto de prudência e equilíbrio,
capazes de fazer com que eles se esqueçam do
próprio sofrimento no momento da ruptura da vida
em comum, e se voltem para os filhos, os quais
não têm escolha nem responsabilidade sobre esse
fato, e são a parte mais fragilizada com o fim do
relacionamento de seus pais.

Na mesma direção reforçam Zimerman e
Coltro (2010, p. 428):

Contudo, a falta de hierarquia (relativa ao
poder familiar) nas decisões relativas à vida
do filho exige dos genitores uma maturidade
e um legítimo interesse pelo bem-estar da
criança e do adolescente, assim com um
profundo respeito e desejo de colaborar
com o ex-cônjuge, sob pena de o arranjo
não funcionar e os pais viverem acorrendo
ao judiciário para resolver as questões mais
simples da vida cotidiana, como a opção
pela escola ou o destino dos filhos nas
férias.

No Brasil, o que se percebe é que as pessoas
têm decidido por uma vida em comum sem a devida
maturidade. Não conseguem, por isso,
compreender as responsabilidades advindas dessa
decisão. Deixam-se levar apenas pela paixão
momentânea que nutrem pelo outro e não pensam

na responsabilidade que abraçam com a formação
da família, consequência, quase lógica, da união
que estabelecem. Essa opção, sem o discernimento
que se espera, tem por consequência
relacionamentos efêmeros, de pessoas imaturas e
egocêntricas, incapazes de pensar umas nas outras,
menos ainda nos filhos frutos da relação que
estabelecem.

Considera-se, portanto a maturidade como
requisito essencial para o estabelecimento da
guarda compartilhada, já que ela é o dispositivo
que permite avaliar adequadamente a realidade com
o necessário equilíbrio e prudência para a tomada
de decisões assertivas, bem como fornece às
pessoas a capacidade de se responsabilizar pelas
decisões tomadas.

Além das razões já expostas, o modelo
internacional da Joint legal custody e residencial
joint custody, (LOBO, 2008) tem encontrado
dificuldade na efetivação no Brasil por não contar
com as mesmas condições norte-americanas para
sua implementação. Segundo consta, a cultura
americana, bem como a condição econômica e
social daquele povo, é diversa da realidade
brasileira.

Nos Estados Unidos da América, com o fim
da união entre os casais, eles teriam por opção
condições financeiras de se fixarem em residências
próximas para a manutenção dos vínculos com seus
filhos. Podem inclusive, manter um abrigo exclusivo
para a criança em ambas as residências, para que
ela não se sinta como visitante na casa de qualquer
dos pais. E passam a ter, em ambas as casas, a
sensação de que uma residência é extensão da
outra com seus pertences, suas especificidades e
sua privacidade. Fator preponderante, segundo os
especialistas, defensores da guarda conjunta, ideal
para o seu bom funcionamento.

Em que pese o modelo norte-americano e a
recomendação doutrinária pátria para que os pais
fixem residências próximas a fim de facilitar a
efetividade da guarda compartilhada, no Brasil, a
realidade social é bem diferente da encontrada nos
Estados Unidos e não permite aos casais tamanha
regalia.

A grande maioria das famílias brasileiras
carece do mínimo necessário à manutenção da
estrutura familiar. Falta-lhes, muitas vezes, uma
moradia digna capaz de abrigar todo o núcleo
familiar.

A criança, cuja guarda se discute, não tem
sequer um quarto próprio pois, como regra, divide
o pequeno espaço com toda a família. Nesse
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contexto, menor possibilidade teria do
estabelecimento desse espaço exclusivo na
residência de ambos os pais quando da separação
destes.

Na prática, as mães, para quem normalmente
a guarda é deferida, em muitos casos, quando se
veem numa situação de separação do pai dos seus
filhos, voltam para a casa de seus pais na busca
de um teto e comida para os filhos menores que
estão sob sua responsabilidade, já que na maioria
das vezes, não podem contar com a assistência do
ex-companheiro na continuidade da manutenção
dessas crianças.

Além disso, quando da ruptura da vida em
comum, em não raras as vezes em que acontece
de um dos pais, ávido por liberdade, e por construir
uma nova vida, ao se separar de seu companheiro,
rompe também com os filhos, esquecendo-se
inclusive do direito-dever de visitas bem como da
obrigação de prestar-lhes alimentos.

Como então esperar dessas pessoas o
cumprimento de obrigações cotidianas em relação
a seus filhos, como o acompanhamento escolar ou
mesmo a simples condução ao colégio? Como
esperar o necessário encaminhamento ao médico
em casos de enfermidades ou apenas em revisões
regulares? Como exigir, desses pais, a presença
no desenvolvimento de uma atividade artística ou
esportiva, como prevê a guarda conjunta?

Para se constatar a realidade ora
apresentada, basta acessar aos Tribunais de Justiça
de todos os Estados brasileiros e verificar o número
de ações requerendo alimentos ou a execução de
seu cumprimento em face do pai não detentor da
guarda. Ações que soam como um pedido de
socorro ao Poder Judiciário, porque o que se busca
com a propositura delas, em muitos casos, não é
apenas assistência financeira: principalmente,
objetivam chamar a atenção do pai não guardião
para que dê a seus filhos também a necessária
assistência moral e emocional.

Verifica-se, em não raras ocasiões, na
militância nas Varas de Família, a angústia das
mães procurando um mecanismo apto a compelir
os pais a cumprirem com a tão sonhada visita que
nunca acontece nos moldes esperados pelos filhos.
E, infelizmente, perante a essa angústia, o Judiciário
se mostra incompetente, ante a impossibilidade para
forçá-los a adotar uma conduta capaz de satisfazer
aos anseios dos filhos ávidos por atenção.

Outro fator que merece crítica à Lei que
determinou a fixação da guarda compartilhada
como preferencial no país mesmo nos casos em

que não há acordo dos pais, foi a não preocupação
em disciplinar a faixa etária dos filhos para qual
essa espécie de guarda estaria destinada.

No Brasil não se tem regra legal pré-esta-
belecida quanto à idade das crianças como requisito
para a fixação de sua guarda. Quando muito, tem-
-se no país uma orientação doutrinária para que as
crianças de tenra idade permaneçam sob a custódia
materna.

Ao contrário, na maioria dos países da
América Latina, em conformidade com informado
por Grosman, possuem regras que disciplinam a
guarda dos filhos de acordo com a idade que
possuem no momento da dissolução do
relacionamento dos pais.

Segundo a autora, na Argentina, até os cinco
anos de idade, as crianças, necessariamente,
devem permanecer com suas mães. Informa,
ainda, que a maior parte dos países da América do
Sul segue a mesma regra, variando apenas o limite
etário para essa determinação e destaca que no
Equador a idade mínima para o estabelecimento
da guarda materna perdura até os doze anos.
Ressalta ainda que no Chile, independentemente
da idade, a preferência pela guarda é sempre
materna.

Acertada se apresenta a legislação argentina
e dos demais países que fixam idade mínima para
a concessão da guarda aos pais, pois, apesar do
principio da igualdade apregoado na CRFB/88, no
Brasil ainda é a mulher que se apresenta como
sendo responsável pela família, no que concerne
ao cuidado e desenvolvimento do lar e
especialmente em relação aos filhos.

Filhos de tenra idade exigem tempo,
disponibilidade e dedicação para o seu saudável
desenvolvimento, o que, na maioria das vezes,
encontram somente ao lado de suas mães, as quais
se desdobram em dupla jornada e deixam de lado
o seu projeto de vida para cuidar de seus filhos. E
na cultura machista dominante nesse país, isso
ainda é inviável para os homens.

Embora as responsabilidades financeiras com
a manutenção da família têm sido partilhadas entre
homens e mulheres, pois a grande maioria das
mulheres brasileiras atualmente mantém atividade
laboral remunerada. Em alguns casos, são as
mulheres as únicas provedoras da sociedade
familiar. As responsabilidades pela casa e pelos
filhos não são compartidas na maioria dos casos.

As mulheres, na atualidade, acumulam
jornadas infindáveis de trabalho, dividindo-se entre
o labor e serviços domésticos, enquanto os
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companheiros, pela cultura assimilada durante anos,
mantêm-se ainda na mesma postura de quando
eram os únicos provedores da família. Alguns mais
conservadores, ao chegarem em casa, após as
horas dedicadas ao trabalho, não se inteiram das
necessidades cotidianas daquele núcleo, muito
menos se prendem aos afazeres domésticos ou ao
cuidado para com os filhos.

A guarda compartilhada não se mostra
também adequada quando os pais não construíram
um relacionamento anterior com os filhos, como
acontece, por exemplo, quando o fim do
relacionamento se dá ainda na gravidez ou quando
a gravidez não é resultado de uma convivência
entre os pais, mas de um mero relacionamento
furtivo.

A criança, nessas condições, já nasce sem a
referência paterna e muitos pais não têm interesse
em criar vínculos afetivos com os seus filhos pelos
motivos anteriormente apresentados, quais sejam,
ao romperem com as mães rompem também com
os filhos advindos dessa relação finda, além da
conquista da possibilidade de uma nova vida livre
de responsabilidades por parte deles.

Assim, com falta de vínculos de afeto, os pais
não se interessam em constituir em seu favor ou
mesmo compartilhar a guarda desse filho que nada
significa para eles senão um peso significativo no
seu orçamento, nos casos em que restar constituída
a obrigação alimentar.

Salutar para a efetivação da guarda
compartilhada seria o estabelecimento de
programas, através de equipes multidisciplinares
oriundas do Poder Judiciário, capazes de promover
a preparação necessária, bem como a
conscientização dos pais para que possam continuar
compartilhando da responsabilidade da criação dos
filhos no momento do término da relação entre eles.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a finalidade de manter a boa relação
familiar e perpetuar os vínculos afetivos entre
ambos os pais e seus filhos após a separação ou
divórcio, ou mesmo na dissolução da união estável,
a Lei 11.698/08, veio consolidar um apelo
doutrinário e jurisprudencial, instituindo a guarda
compartilhada no Brasil.

Em que pese a determinação legal para a
fixação preferencial desse instituto quando não
houver acordo entre os pais, o estabelecimento da
guarda conjunta se mostra como a melhor opção
somente quando houver consenso entre  eles.

Ademais, a guarda compartilhada não se
apresenta como o melhor mecanismo para todo e
qualquer relacionamento findo. O Poder Judiciário
deve se atentar ao estabelecer a guarda, por
privilegiar o melhor interesse dos filhos bem como
primar pelo princípio da proteção integral da pessoa
em desenvolvimento.

Para a preservação do melhor interesse dos
filhos sob a guarda, deve-se observar o grau de
maturidade e interesse no desempenho das
atribuições advindas desse instituto, relativo a
ambos os pais. Além disso, conforme se
demonstrou, deve-se levar em conta ainda o perfil
social e cultural das pessoas envolvidas.

Nesse processo de transição da guarda
individual para a conjunta, ganha destaque o papel
do Poder Judiciário que, além de analisar em quais
situações deverá ser aplicada, tem o dever de se
aparelhar com profissionais multidisciplinares
capazes de fomentar ambiente propício para sua
efetivação.

Necessário ainda para a consolidação da
guarda compartilhada no Brasil o estabelecimento
de políticas públicas como moradia, emprego e
educação capazes de propiciar aos pais as
condições econômicas e sociais aptas a facilitar,
após a ruptura dos vínculos afetivos, a continuidade
na assunção das responsabilidades conjuntas com
relação a seus filhos.
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RESUMO

O presente estudo se constitui em uma análise
sobre as licitações públicas, debatendo acerca da
legalidade e conveniência da contratação de shows
artísticos e musicais pela modalidade pregão. A
moção em destaque é quanto à mudança
paradigmática no prisma jurídico-político das
licitações públicas, com destaque para o papel da
modalidade pregão nesse acontecimento. Para
elucidar o questionamento, será analisado se esse
procedimento administrativo em questão é
realmente adequado, legal e conveniente; para
tanto, será necessário o estudo detido das Leis
8.666/93 e 10.520/02, com destaque aos institutos
da inexigibilidade e do pregão, protagonistas nesse
estudo. Noutra etapa, serão colocados lado a lado
entendimentos e dados a favor e contra a legalidade
e a conveniência da contratação de shows artísticos
e musicais pela modalidade pregão, buscando por
fim, pontos conclusivos, perante aspectos teóricos
e práticos da questão posta em debate.
Palavras-chave: Licitação, pregão, inexigibilidade,
administração, shows, procedimento, legalidade,
conveniência.

ABSTRACT

This study was based on an analysis of public
tenders, debating about the legality and desirability
of employing artistic and musical concerts by
trading mode. The motion highlighted this is a
paradigm shift in legal-political prism of public
bidding, highlighting the role of this modality trading
event. To elucidate the question will be considered
whether this administrative procedure in question
is really suitable, cool and convenient, therefore,
be necessary to study detained Laws 8.666/93 and
10.520/02, highlighting the institutes and the waiver
of trading, protagonists in this study. In another

ANÁLISE SOBRE A LEGALIDADE E CONVENIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE
SHOWS ARTÍSTICOS E MUSICAIS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS PELA

MODALIDADE PREGÃO

João Henrique Silveira Leite1

step, will be placed side by side, insights and data
for and against the legality and desirability of
employing artistic and musical concerts by trading
mode, seeking finally conclusive points before
theoretical and practical aspects of the question
mooted.

Keywords: Bidding, trading, unenforceability,
administration, shows, procedure, legality,
convenience.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo
discutir os contornos jurídicos que permeiam a
legalidade e a conveniência da contratação de
shows artísticos e musicais pela modalidade
pregão. A Lei Federal 8.666, de 1993, que substituiu
o Decreto-Lei n.º 2.300, de 1986, trouxe novas
regras gerais de licitação, inclusive para a
contratação de shows artísticos e musicais pelo
Poder Público, estabelecendo requisitos próprios
e procedimentos inovadores para a contratação dos
profissionais da arte.

Os shows artísticos e musicais visam
reconhecidamente promover o acesso a direitos
constitucionais como a cultura e o lazer, e, sendo
de tão grande importância, são frequentemente
requisitados pela população em face da
Administração Pública.

Contudo, com o advento da Lei Federal
10.520, de 2002, houve uma significativa mudança
de paradigma nos rumos das licitações públicas
brasileiras, já que se instituiu em termos de lei
federal a modalidade pregão no ordenamento
jurídico, podendo o pregão, a partir desse marco,
ser utilizado por todos os entes da Administração
Pública.

A modalidade pregão vem cada vez mais se
mostrando atraente aos entes da federação quando

1 Acadêmico do 10.° Período noturno de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho.
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pretendem contratar, já que essa modalidade
apresenta procedimentos inovadores, sofisticados
e otimizados para tais fins, tornando as ortodoxas
licitações procedimentos administrativos mais
céleres, e que possibilitam maior economia aos
cofres públicos.

No cenário jurídico brasileiro da atualidade,
vem surgindo, exponencialmente, casos de órgãos
públicos que utilizam a modalidade pregão para a
contratação de shows artísticos e musicais (que
em regra são contratados diretamente, sem
necessidade da realização de procedimento de
licitação, constituindo, assim, exceção ao sistema
vigente), o que sugere antinomias entre a Lei
Federal 8.666, de 1993, e a Lei Federal 10.520, de
2002, acerca de vários pontos: como o âmbito de
incidência das leis em comento em relação ao
objeto em debate, e sobre as conveniências práticas
da utilização de cada opção, contratar diretamente
ou licitar, frente a casos concretos que comportam
peculiaridades das mais diversas.

2 A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS
FRENTE À INEXIGBILIDADE

No ordenamento jurídico brasileiro, as
contratações públicas de shows artísticos e musicais
têm previsão expressa nos artigos 22, § 4.º, e 25,
inciso III, da Lei Federal 8.666/93, sendo que o
primeiro dispositivo trata da modalidade “concurso”,
e o segundo, da “inexigibilidade de licitação”.
Importante lembrar que o concurso possui menor
campo de aplicabilidade, já que tão somente visa à
competição entre licitantes no intuito da escolha do
melhor trabalho artístico (nesse caso), instituindo ao
vencedor prêmio ou remuneração.

Sobre o assunto, Cabral Neto (2009, p. 75)
expõe: “há de se salientar que tal modalidade não
é muito utilizada, mesmo porque, torna-se difícil
para a Administração Pública julgar a criatividade
de cada um dos artistas que se submete ao
concurso.”.

A contratação direta, espécie inexigibilidade,
tem maior funcionalidade e extensão, sendo, por
conseguinte, mais aplicada no cotidiano
administrativo quando a Administração Pública visa
realizar show artístico ou musical para seus
administrados.

Destarte, a inexigibilidade possui relevante
papel quando se trata da contratação do objeto
“shows artísticos e musicais” em âmbito nacional.

O instituto da inexigibilidade consiste numa
exceção à regra geral de obrigatoriedade da

licitação para as contratações públicas, consoante
expõe o artigo 37, XXI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, sendo uma espécie
de contratação direta, ao lado da dispensa de
licitação.

Sobre o histórico da inexigibilidade no direito
brasileiro, Di Pietro (2010, p. 365) ensina:

O Decreto-Lei n.º 200, de 25-2-67, que
estabeleceu a reforma administrativa
federal, previa hipóteses de dispensa de
licitação, sem distingui-las de casos de
inexigibilidade. Não obstante, a doutrina já
fazia a distinção, depois consagrada pelo
Decreto-Lei n.º 2.300/86: o artigo 22 e o
artigo 15, parágrafo 1.º, indicavam os casos
de dispensa, e o artigo 23, os de
inexigibilidade. A Lei n.º 8.666/93, no artigo
17, incisos I e II, e no artigo 24, prevê os
casos de dispensa; no artigo 25, os de
inexigibilidade.

Quanto à inviabilidade de competição, que
fundamenta a inexigibilidade no caso concreto,
segundo Justen Filho (2010) que se perfaz em
situação anômala, imposta pela realidade
normativa, na qual não se encontram presentes os
pressupostos para a escolha estritamente objetiva
da proposta mais vantajosa. Nesse viés, a licitação
como estrutura legal se torna via inadequada para
a obtenção do resultado pretendido pela
Administração Pública.

Importante verificar que os motivos
extrajurídicos de inviabilidade nos casos concretos,
para melhor compressão, podem ser divididos em
duas grandes vertentes. Primeiramente, quando se
é impossível à concorrência entre particulares para
a satisfação da necessidade da Administração
Pública porquanto exista um único sujeito que
possa atendê-la, analisadas suas características
personalíssimas, ou porque exista somente um
determinado objeto singular que satisfaça ao
Estado.

Sobre a classificação das hipóteses de
inviabilidade de competição, Justen Filho (2010)
vai mais além e apregoa que tais possibilidades
podem ser classificadas em quatro acontecimentos
fáticos diversos, quais sejam, onde haja: a)
“ausência de alternativas”; b) “ausência de
mercado concorrencial”; c) “ausência de
objetividade na seleção do objeto”; e d) “ausência
de definição objetiva da prestação a ser
executada”.

Analisadas as hipóteses de ocorrência da
inexigibilidade e partindo do pressuposto da
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inviabilidade de competição em suas diversas
possibilidades, tem-se, pois, que o inciso III do artigo
25 da Lei federal 8.666, de 1993, que trata das
contratações de artistas, enquadra-se naqueles
casos em que haja a ausência de objetividade na
seleção da proposta, fundada na característica
personalíssima do profissional almejado.

A literalidade do inciso III da Lei Federal
8.666, de 1993, expõe alguns requisitos que devem
ser observados para a contratação de artistas, quais
sejam: primeiro, que o profissional de qualquer setor
artístico seja contratado por seu empresário
exclusivo ou diretamente pela sua pessoa; segundo,
que o profissional seja consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.

Importante lembrar, então, que em
determinados casos concretos, poderá haver a
concorrência entre diversos objetos inicialmente
desacreditados de disputa, tal como a concorrência
entre artistas. Logo, dependendo da finalidade do
serviço artístico a ser prestado para o benefício do
interesse público, poderá haver disputa, como
destaca Pereira Júnior (2007, p. 350):

Não se poderia classificar de inviável a
competição se, por exemplo, dois cantores
de música sertaneja, ambos consagrados
pela opinião pública, propusessem preços
diferentes para apresentar-se em festividade
pública patrocinada por Administração
municipal, em comemoração de data
significativa para a cidade, por que
contornar a licitação se um deles, tão
afamado quando o outro em seu ramo
artístico, custaria menos ao erário, com igual
agrado para a população? Qual seria o
fundamento para contratar a proposta de
preço mais elevado?
Dir-se-ia que os próprios artistas negar-se-
-iam à contratação, inviabilizando-a. Nas
peculiares circunstâncias éticas e estéticas
em que se move a atividade artística, melhor
seria, então, que a lei esmiuçasse a hipótese,
tendo como caracterizada a inexigibilidade
apenas quando os profissionais se
recusassem ao certame, ou oferecessem
todos o mesmo preço, ou, ainda, o preço
fosse prefixado pela Administração, o que
impossibilitaria a licitação e deixaria a
Administração à vontade para contratar, a
seu critério, dentre aqueles que atendessem
aos fins previstos, em igualdade de
condições.

Contudo, Rigolin e Bottino (2006) defendem
que a consagração pela crítica especializada ou
pela opinião pública dos artistas possui, sim,

parâmetro determinado, sendo a baliza o âmbito
da respectiva esfera correspondente ao ente da
Administração Pública que lança mão do
procedimento de inexigibilidade.

3 A MODALIDADE DE LICITAÇÃO
PREGÃO

A modalidade de licitação pregão possui duas
espécies: o pregão presencial ou comum e o pregão
eletrônico. Está atualmente prevista no
ordenamento jurídico brasileiro na Lei Federal
10.520, de 2002. Esta se constitui como norma
geral de licitação. Destarte, espraia sua
obrigatoriedade a toda a Administração Pública,
não se limitando ao âmbito da União. Consoante o
artigo 22, inciso XVII, da Constituição da República
Federativa do Brasil, a União possui a competência
privativa para legislar sobre normas gerais relativas
a licitações.

Justen Filho (2009, p. 9) conceitua a
modalidade pregão da seguinte forma:

Pregão é uma modalidade de licitação de
tipo menor preço, destinada à seleção da
proposta mais vantajosa de contratação de
bem ou serviço comum, caracterizada pela
existência de uma fase competitiva inicial,
em que os licitantes dispõem do ônus de
formular propostas sucessivas, e de uma
fase posterior de verificação dos requisitos
de habilitação e de satisfatoriedade de
ofertas.

Segundo Tolosa Filho (2012), a escolha desta
modalidade se dá baseada na característica do
objeto a ser contratado, em detrimento da regra
geral de escolha da modalidade a ser manejada
para a contratação, que segue o critério do valor
do bem a ser adquirido, tal como, salvo raras
exceções, a Concorrência, Tomada de Preços e
Convite, todas três previstas no artigo 22 da Lei
Federal 8.666/93.

Outra peculiaridade marcante que distingue
o pregão das demais modalidades de licitação é a
figura da apresentação de lances verbais, após a
análise e classificação provisória das propostas
escritas, funcionando como uma espécie de leilão
reverso, em que o licitante que der o menor lanço
no objeto cotejado será o vencedor do certame.

Desse modo, analisadas algumas
características da modalidade pregão no caso
concreto, vê-se que os elementos se
consubstanciam em ser o objeto bem ou serviço
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comum e ser passível de definição precisa, suficiente
e clara no instrumento convocatório, visando, nestes
casos, evitar obstáculo à competitividade. É
necessário lembrar, por fim, que o conceito de bem
ou serviço comum se encontra em formação, já que
objetos anteriormente impedidos de serem
manejados pelo pregão despontam atualmente como
inquestionavelmente cabíveis de serem licitados pela
modalidade em comento.

4 ANÁLISE SOBRE A LEGALIDADE DA
CONTRATAÇÃO DE SHOWS
ARTÍSTICOS E MUSICAIS PELA
MODALIDADE PREGÃO

Após a análise separada dos institutos do
pregão e da inexigibilidade, com especial atenção
a seus âmbitos de incidência, chega-se à seguinte
questão: a contratação de shows artísticos e
musicais pela modalidade pregão está de acordo
com o ordenamento jurídico brasileiro? A resposta
não é simples e exige detido estudo teórico e prático
para ser solucionada.

Para a resolução do questionamento, é
necessário um exame de questões concretas, vez
que cada hipótese possui suas particularidades e
deve ser vista à luz de seu ponto de partida. O
requisito de consagração da inexigibilidade traz a
pergunta: como não há definição exata e expressa
para a compreensão da consagração pela crítica
especializada ou pela opinião pública, o agente
administrativo, na dúvida, poderia optar pela
modalidade pregão, visando distanciar-se de um
entendimento subjetivo do conceito jurídico
indeterminado assinalado, que pode teoricamente
ensejar uma denúncia pelo crime do artigo 89 da
Lei Federal 8.666, de 1993?

Os requisitos da consagração pela crítica
especializada ou pela opinião pública dos artistas a
serem contratados pela inexigibilidade possuem
caráter muitas vezes questionados, visto que
determinados juristas, tal como Justen Filho (2010),
entendem serem estas condições extremamente
subjetivas, pois a lei não trouxe ao administrador
público a exata definição dos requisitos, não disse
se o parâmetro exato para a compreensão será o
âmbito municipal, estadual, ou nacional da
consagração, a depender, ademais, da localização
do ente realizador do procedimento.

Quanto ao impasse em discussão, Pereira
Júnior (2007) e Cabral Neto (2009) entendem que
o parâmetro de consagração pela crítica
especializada ou pela opinião pública deve

primeiramente seguir como norte a premissa de
que somente em grandes centros existe a crítica
especializada a que faz alusão o dispositivo, uma
vez que, em pequenos centros, ela não é
encontrada. Assim, se existisse na lei somente esse
dispositivo, a inexigibilidade não poderia ser
utilizada nos interiores do país.

Nessa linha, Cabral Neto apregoa (2009, p.
74):

Quando se trata de grandes centros, onde
o Município ou o estado possui uma crítica
especializada, o qual estabelece critérios
para julgar certos artistas, a Administração
Pública não encontra inconveniente algum
para contratar determinado artista, tendo
em vista que estes já foram objeto de crítica
destes especialistas.
Com um tanto mais de receio, devem ter os
Municípios que não possuem essa crítica
especializada, devendo apenas tomar por
critério a opinião pública de sua população
e da região.

No entanto, analisando o segundo aspecto
desse requisito, tem-se o parâmetro da consagração
pela opinião pública, como Pereira Júnior (2007) e
Cabral Neto (2009) aduzem. Explicita-se que sua
amplitude geográfica dependerá do local do ente
que realiza a licitação para a contratação de tal
artista por meio da inexigibilidade, sendo que,
conhecido o artista nacional ou regionalmente, um
município, a título de exemplo, poderá contratá-lo.
Sendo, porém, o artista conhecido somente
municipalmente poderá da mesma forma ser
contratado, de modo que, o cantor consagrado
nacionalmente poderá ser contratado; o regional,
somente em sua região, estado e município, e o
artista consagrado somente em um município será
contratado estritamente para este âmbito.

Noutro ponto de vista, Fernandes (2012, p.
643) comenta:

O tema tem alguma relação com a amplitude
da notoriedade, referida no estudo do inciso
anterior, mas, no presente caso só foi
enfrentado por Diógenes Gasparini, Carlos
Motta e Mariense Escobar, que aludem à
conveniência de aceitar a notoriedade local,
regional ou nacional, se o contrato estiver
dentro do limite do convite, no âmbito do
limite da tomada de preços, ou dentro do
limite de concorrência, respectivamente.

Todavia, importante se faz lembrar de
hipóteses nas quais não existam elementos
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probatórios que comprovem que o artista
pretendido possua essa consagração. Ou mesmo,
há casos em que se pretende contratar um artista
sem grande fama, mas que satisfaça a necessidade
do ente para a realização de shows locais, como é
o caso de muitos municípios de pequena monta,
tais como o município de Francisco Dumont, no
Estado de Minas Gerais (que segundo o CENSO
2010 possui população estimada em 5.000 mil
habitantes2), e outros de proporções semelhantes.

Nessas hipóteses de pequenos centros, em
que estão ausentes a crítica especializada e os
meios probatórios necessários para a aferição da
consagração pelo público, ou mesmo quando a
intenção do ente seja a contratação de um
determinado artista sem renome, poderá o ente
realizar a contratação pela via da modalidade de
licitação pregão? A resposta segundo Pereira Júnior
(2007) é a de que existe a possibilidade da
competição, embora não diga necessariamente que
será pela modalidade pregão.

Analisando os requisitos da inexigibilidade e
reconhecendo que em casos pontuais existe a
possibilidade de viabilidade de competição para a
contratação de shows artísticos e musicais,
Fernandes (2012, p. 642) apregoa:

Não se pode confundir expressões distintas
atinentes à mera qualificação profissional,
como frequência a conservatórios de
música, à consagração pela crítica
especializada ou pela opinião pública. Aqui,
só a fama e a notoriedade do artista
permitem a contratação direta; os demais
que ainda não alcançaram esse grau de
reconhecimento podem ser contratados
mediante concurso ou outra modalidade de
licitação. Ou ainda com dispensa, por
exemplo, na forma do inciso II do art. 24 da
Lei n.º 8.666/1993.

Numa análise sobre a viabilidade de
competição nestes casos tem-se que,
primeiramente, o objeto em comento, “show
artístico e musical”, encontra-se na órbita de
serviços comuns, conforme diz o artigo 1.º,
parágrafo único, da Lei Federal 10.520, de 2002,
haja vista ser este passível de descrição objetiva
que abarque os padrões de desempenho e qualidade
do serviço, por meio de especificações usuais no
mercado.

Logo, tem-se que as especificações de

desempenho e qualidade do objeto podem ser
realizadas por especificações sucintas e facilmente
inteligíveis por qualquer potencial licitante
interessado em participar da licitação, subsumindo-
se, pois, ao âmbito de aplicação da modalidade
pregão.

Nessa linha de raciocínio, sobre as
especificações de objetos no âmbito do pregão,
Meirelles (2006, p. 104), analisa: “O essencial é
que o objeto licitado possa ser definido por meio
de especificações usuais de mercado – o que não
impede a exigência de requisitos mínimos de
qualidade”.

Partindo deste ponto, urge frisar que, em se
tratando da possível utilização da modalidade
pregão para a contratação de shows artísticos e
musicais, por força do artigo 4.º, inciso X, da Lei
Federal 10.520, de 2002, o critério de escolha para
determinação do vencedor do certame seria
impreterivelmente o menor preço, em detrimento
da qualidade intuitu personai do objeto dos
serviços artísticos, conforme aduz Cabral Neto
(2009). No entanto, Fernandes (2011, p. 483)
ensina que, mesmo na modalidade pregão, o órgão
realizador da licitação pode exigir características
que respaldem um nível de qualidade ao serviço
que será licitado, visando a melhor contratação para
o ente, o que se aplica perfeitamente à hipótese de
aplicação do pregão ao objeto em comento.

Nessa linha, Fernandes (2011, p. 483) ensina:

Como a norma se refere à qualidade, é fácil
inferir que mesmo em se tratando de bem
ou serviço comum, pode a Administração
definir características que restringem a
competição, desde que tenha por objeto
assegurar a qualidade ou o melhor
desempenho e que essas restrições sejam
facilmente compreendidas no mercado e
que, nos termos do art. 3.º inc. III, da Lei n.º
10.520/2002, sejam justificadas nos autos
do processo.

Os entes que atualmente vêm realizando
contratações de shows artísticos e musicais pela
modalidade pregão se valem destes dispositivos que
resguardam a qualidade técnica da contratação,
perfeitamente aplicáveis a tais casos. A título de
exemplo prático, há o Processo Licitatório n.º 021/
2013 – Pregão Presencial 004/2013, no item VIII,
subitem 1.1.13, do instrumento convocatório da
Prefeitura do Município de Francisco Dumont/MG,

2 Disponível em: <www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=312660>. Acesso em: 23 maio. 2013.
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que apresenta o seguinte requisito para a habilitação
de artistas:

ITEM VIII - 1.1.13 - no tocante aos shows
musicais, previstos nos itens relativos a
shows, será exigido, ainda, atestado de
capacidade técnica, emitida por pessoa
jurídica de direito público, comprovando
que a banda (não a empresa) indicada na
proposta já prestou serviços semelhantes
aos licitados, ou seja, que já se apresentou
em evento popular similar ao que será
realizado, em município ou distrito com
população igual ou superior à população
do Município de Francisco Dumont /MG
(aproximadamente 5.000 habitantes,
conforme resultado do Censo IBGE 2010).

Nessa esteira, Tolosa Filho (2012, p. 74) aduz:

No caso de contratação de serviços,
dependendo de sua natureza, as exigências
poderão prever, além dos atestados, a prova
de inscrição ou registro em entidade
profissional competente, no caso de
profissões regulamentadas, e o atendimento
de requisitos previstos em lei especial, para
algumas atividades, como as desenvolvidas
por empresas de segurança patrimonial, por
exemplo.

Tais dispositivos visam à escolha de
profissionais compatíveis com a exigência do ente,
afastando artistas amadores e de qualidade técnica
indesejável pela Administração, de tal modo que
as contratações de shows artísticos e musicais são
descritas nos procedimentos licitatórios desta
forma, objetivando se adaptar às exigências da
modalidade pregão e buscando realizar uma
contratação vantajosa para a Administração.

Imprescindível lembrar, porém, que os
defensores da aplicação da modalidade pregão às
contratações de shows artísticos e musicais deixam
de lado, segundo os críticos, a própria natureza do
objeto dessas licitações, que segundo Niebuhr
(2003), baseiam-se na subjetividade artística que
são imanentes destes profissionais, sendo que a
contratação desses serviços leva, em regra, à
singularidade da expressão artística do profissional
almejado, independentemente da existência de
demais artistas que possam realizar o objeto.
Recordando que essa característica, segundo
Cabral Neto (2009), é o pilar do instituto da
inexigibilidade e, por essa razão, não seria possível
a realização de tais contratações pela modalidade
pregão; somente em último caso, pela modalidade
concurso.

Contudo, os aplicadores da modalidade
pregão a tais objetos filiam-se à corrente defendida
por Pereira Júnior (2007, p. 350) quando diz:

Não se poderia classificar de inviável a
competição se, por exemplo, dois cantores
de música sertaneja, ambos consagrados
pela opinião pública, propusessem preços
diferentes para apresentar-se em festividade
pública patrocinada por Administração
municipal, em comemoração de data
significativa para a cidade, por que
contornar a licitação se um deles, tão
afamado quando o outro em seu ramo
artístico, custaria menos ao erário, com igual
agrado para a população? Qual seria o
fundamento para contratar a proposta de
preço mais elevado?

Tal corrente privilegia de forma considerável
o princípio da competitividade, impessoalidade,
isonomia e economicidade, haja vista que propicia
a disputa do objeto a coletividade, segunda a qual
aquele licitante que oferecer o menor preço e
possuir os requisitos técnicos necessários à
satisfação da necessidade do ente realizador sagrar-
-se-á o vencedor do certame, atingindo a finalidade
da licitação.

No entanto, sobre a premissa da
característica geral intuitu personai destas
contratações, é que surge o maior motivo de críticas
ao manejo da modalidade pregão para contratação
de shows artísticos e musicais, pois, nessa
modalidade, existe o deslocamento brusco de
critério na escolha do licitante, que antes era
escolhido pela discricionariedade do agente público,
frente ao artista que possuía os requisitos da
inexigibilidade, agora passa a ser escolhido
mediante uma sucessão de atos vinculados, tal
como a sessão pública, que culminam da escolha
do participante que apresentar o menor preço.

Porém, mais uma vez, é necessário explicitar
que se discute a possibilidade do manejo do pregão
para tais contratações, quando não cabível a
inexigibilidade pela impossibilidade fática do alcance
de seus requisitos, tão somente nesse caso.

Assim, em regra, numa visão sistemática, a
primeira escolha seria a utilização da modalidade
concurso para se alcançar a contratação quando
não preenchidos os requisitos da inexigibilidade,
segundo traz Sundfeld (1994). Mas, como se viu,
a doutrina majoritária entende não ser tal
modalidade atualmente a mais adequada para tal
fim. De modo que, frente aos demais tipos de
licitação melhor técnica e melhor técnica e preço,
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previstos no artigo 45 da Lei Federal 8.666, de
1993, que são morosos e complexos (aumentando
o risco de licitações frustradas ou desertas), o tipo
de licitação menor preço se sobrepõe e, por
conseguinte, como se verá, muitos defendem ser,
para esse tipo de licitação, o pregão a modalidade
mais conveniente.

Por fim vale lembrar que quando houver a
necessidade de contratação pela modalidade
pregão, sua utilização será obrigatória, o que
reforça a corrente da possibilidade de utilização
da modalidade em comento para tais contratações,
quando presentes os pressupostos.

Nessa linha Fernandes (2011, p. 507) diz:

A Lei que institui a modalidade de pregão
sistematicamente faculta o uso da mesma.
Com o objetivo de regulamentar a referida
norma, o Decreto n.º 5.450/2005 dispôs ser
obrigatória essa modalidade para a
contratação de bens e serviços comuns e
preferencialmente a forma eletrônica.

5 ANÁLISE SOBRE A CONVENIÊNCIA
DA CONTRATAÇÃO DE SHOWS
ARTÍSTICOS E MUSICAIS PELA
MODALIDADE PREGÃO

A respeito da conveniência da contratação
de shows artísticos e musicais pela modalidade
pregão, é necessário observar que, sendo a regra
tais contratações se procederem pela
inexigibilidade, passa-se à análise sobre quando se
torna mais conveniente ou não a utilização do
pregão em desfavor da contratação direta em
discussão.

Primeiro, veja-se o fato de que na
inexigibilidade não há disputa de preços entre
licitantes, visto que tal instituto se trata de uma
espécie de contratação direta na qual não se aplica
a regra constitucional da licitação, recordando que
o ente, nesse caso, escolhe o artista almejado para
satisfação de sua necessidade e o contrata
mediante seu agente exclusivo ou de forma direta,
sendo que tal profissional deverá ser consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública,
requisitos já analisados a fundo. Nesse aspecto,
pode-se notar que não existe a concorrência entre
licitantes, visto que a subjetividade do agente
público prevalece sobre a concorrência.

Entretanto, nessa hipótese, preenchidos os
requisitos, realmente poderá o agente público realizar
a inexigibilidade por expressa permissão legal do
artigo 25, inciso III, da Lei Federal 8.666, de 1993.

Noutro norte, nas hipóteses em que o ente
não almejar a contratação de um artista consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública,
escolhendo não se submeter ao conceito jurídico
indeterminado supracitado, ou mesmo nas hipóteses
de entes de pequena monta que não disponham de
recursos para contratação de artistas mais vultosos,
mas que queiram realizar tais serviços em favor
dos administrados, poder-se-á não optar pela
inexigibilidade se dirigindo ao manejo de outras
modalidades para tal contratação, mediante disputa,
segundo entendimento de Pereira Júnior (2007).

Partindo desse pressuposto, tem-se que a
conveniência para a escolha do pregão se daria
em razão de que, ausentes os pressupostos para a
inexigibilidade no caso concreto, e presentes os
pressupostos da modalidade pregão, esta seria a
mais vantajosa, haja vista que possui diversos
benefícios em sua estrutura que a fazem o
procedimento mais vantajoso, em confronto com
as demais modalidades presentes na Lei Federal
8.666, de 1993.

Segundo Justen Filho (2009), dentre os
benefícios da modalidade Pregão estão: a) potencial
incremento das vantagens econômicas em favor
da Administração, b) ampliação do universo de
licitantes e c) simplificação do procedimento
licitatório.

Destarte, sendo os aspectos anteriormente
referidos os benefícios da modalidade, é relevante
lembrar que, diante da utilização deste
procedimento, que visa dar maior impessoalidade
e igualdade ao universo de licitantes, o ente não
poderia escolher especificamente o artista
pretendido, o que, em contrapartida, ocorre na
inexigibilidade, na qual o artista é previamente
escolhido e daí em diante se procede ao curso da
contratação direta, que deverá obedecer ao
procedimento disposto no artigo 26 da Lei Federal
8.666, de 1993.

Além do inconveniente de não poder realizar
diretamente a escolha específica do profissional,
no caso da utilização da modalidade pregão para a
contratação de shows artísticos ou musicais,
existem, também, os inconvenientes inerentes ao
manejo do pregão e que devem ser levados em
conta para o agente público em sua atuação, os
quais, segundo Justen Filho (2009), seriam a
redução da segurança da Administração quanto à
idoneidade do licitante, a qualidade no tocante à
qualidade da prestação e a preponderância das
empresas de maior poder econômico.
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Perante as vantagens e desvantagens
elencadas, urge esclarecer que a aplicação do
pregão pelos entes da Administração Pública
deverá ser precedida de análise sobre o cabimento
dessa modalidade ao caso concreto, em vista do
objeto que se pretende contratar, de modo que,
segundo Fernandes (2011) sendo o objeto bem ou
serviço comum o pregão será obrigatório,
preferencialmente na forma eletrônica.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ratifica-se que a utilização da modalidade
pregão para a contratação de shows artísticos e
musicais se afigura como uma ideia nova que segue
uma tendência cada vez mais presente no ramo
das licitações públicas, a busca por contratações
mais vantajosas, mais econômicas e satisfatórias,
que respaldem a atividade do agente público na
administração do dinheiro público. Tal moção se
espalha cada vez mais rapidamente com o passar
do tempo, sendo que a cada dia outros entes estão
lançando mão do procedimento do pregão para as
contratações em comento.

Entretanto, antes de optar pela contratação
de shows artísticos e musicais via modalidade
pregão, deve o agente público analisar detidamente
o caso concreto. Como dito, a modalidade pregão
possui diversas vantagens, mas também certas
desvantagens que, diante do caso pontual, podem
inviabilizar o interesse público, o qual jamais deve
ser preterido, com base no princípio da supremacia
do interesse público.

Ademais, vale ressaltar que os Tribunais
pátrios até o presente momento não possuem
posicionamento quanto à possibilidade da utilização
da modalidade pregão para a contratação de shows
artísticos e musicais, haja vista tal questão ser algo
muito recente na prática administrativa.

Destarte, como analisado no curso do trabalho,
não serão todas as hipóteses de contratação de
shows artísticos e musicais que permitirão a
utilização da modalidade pregão, pois, como visto,
quando o artista for notoriamente consagrado pela
crítica especializada (onde houver), ou quando for
notoriamente consagrado pela opinião pública, de
modo que seu reconhecimento artístico for tamanho
que a simples menção ao artista seja necessária para
se aferir essa condição, dispensam-se atestados
documentais mais contundentes, posto que a opinião
pública exprime o reconhecimento popular e, assim,
poderá ser usada a inexigibilidade de licitação.

Assim, entende-se que em casos práticos nos

quais o artista não for notoriamente consagrado pela
crítica especializada ou pela opinião pública do local
da licitação, aqui abrangido o Estado-Membro deste
e o Município (pois, nacionalmente, o artista está
completamente capacitado a ser contratado
mediante a inexigibilidade de licitação por qualquer
ente dentro do território nacional), o agente público
não poderá manejar a ferramenta da contratação
direta para a contratação do artista. Restar-lhe-á
recorrer às modalidades de licitação para cumprir
sua meta, sob pena de responsabilização penal,
administrativa e cível, do agente público, segundo
expõe o artigo 89 da Lei Federal 8.666, de 1993.

De tal forma, o ente, reconhecendo a
natureza de serviço comum destes shows artísticos
e musicais, como analisado acima, descobre a
legalidade para o manejo do pregão para efetuar a
contratação, e, sendo esta a modalidade
reconhecidamente mais conveniente e benéfica na
atualidade para a Administração, como mostra
Justen Filho, lançam mão da licitação pela
modalidade pregão, sem risco de incidir numa
contratação arriscada e muitas vezes ilegal, que
poderia levar a consequências tal como a ação de
improbidade administrativa, em desfavor do agente
público responsável, sem prejuízo de demais
sanções.

Diante de todo o exposto, entende-se legal e
conveniente a contratação de shows artísticos e
musicais mediante a modalidade pregão em
licitações públicas, nos casos reconhecidos e
anteriormente analisados. Ressalva-se que
naqueles casos em que os requisitos da
inexigibilidade estejam pacificamente presentes, a
contratação direta poderá ser realizada, pois aqui
se realiza legalmente o intuito da administração,
vez que possibilita ao ente escolher precisamente
qual profissional atende à sua necessidade. Mas,
não estando presentes os elementos necessários,
como o caso de muitos pequenos municípios país
afora, a contratação mediante pregão será a mais
conveniente, além de ser compatível com os
preceitos sistemáticos do ordenamento jurídico
brasileiro.
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RESUMO

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cujo objeto
é a análise da progressividade fiscal no Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU). O IPTU é um imposto de caráter real,
mas apesar desse aspecto, após a Emenda
Constitucional n.º 29, de 2000, que alterou a redação
do art. 156 da Constituição Federal, passou esse
imposto a ter suas alíquotas variadas de acordo
com a capacidade contributiva do proprietário. Esse
estudo busca discutir a aspectos que violam os
princípios da isonomia e da vedação ao confisco a
partir da visão do Supremo Tribunal Federal e de
doutrinadores sobre o assunto.

Palavras-chave: IPTU, progressividade,
Constitucionalidade.

ABSTRACT

It is a literature whose subject is the analysis of
tax progressivity in Property Tax Urban Land and
(property tax). The property tax is a tax of real
character, but despite this aspect, after the
Constitutional Amendment. # 29, 2000, which
amended the wording of art. 156 of the Federal
Constitution, passed this tax to have their rates
varied according to the owner’s ability to pay. This
study discusses the aspects that violate the
principles of equality and sealing the confiscation
from the vision of the Supreme Court and scholars
on the subject.

Keywords: property tax, progressivity,
Constitutionality.

ESPECIFICIDADES ACERCA DA PROGRESSIVIDADE NO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)

Mayra Nassau Gonçalves1

Raíssa Ismelina Soares de Oliveira2

1 INTRODUÇÃO

Ao iniciar o estudo do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU),
é necessário analisar as especificidades do
gravame. Previsto no art. 32 e seguintes do Código
Tributário Nacional (CTN) e art. 156, I, da
Constituição da República Federativa do Brasil
(CRFB), o IPTU é de competência dos Municípios,
tanto sua instituição quanto arrecadação. O
proprietário, possuidor e o titular do domínio útil
são os sujeitos passivos desse imposto, que tem
por fato gerador justamente o fato de os bens
imóveis por natureza e por acessão física
pertencerem a eles. Tem como base de cálculo o
valor de venda do imóvel e incide sobre ele alíquotas
majoráveis dependendo da localização do bem ou
de sua utilização.

Muito se discute acerca da progressividade
fiscal do IPTU. Parte da doutrina se apresenta
contra a progressividade do gravame, sob o
argumento de ser inconstitucional a cobrança de
alíquotas variáveis a um imposto de caráter real.
Contudo, a doutrina favorável à progressividade
fiscal, amparada na Emenda Constitucional (EC)
n. 29, de 2000, assevera que a partir da análise do
valor bem imóvel é possível aferir a capacidade
contributiva do proprietário, conferindo, assim,
isonomia à incidência tributária.

2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
(IPTU)

Antes de se iniciar a análise da
progressividade do IPTU, faz-se necessário fazer
um breve estudo acerca desse tributo.

1 Acadêmica do 9.º Período da Faculdade de Direito Santo Agostinho (FADISA).
2 Acadêmica do 9.º Período da Faculdade de Direito Santo Agostinho (FADISA).
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No que concerne à competência e o sujeito
ativo, apenas a Constituição Federal poderá
distribuir o poder de criar e exigir tributos a União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
Essa competência não se restringe somente à
elaboração das leis tributárias como também quanto
à sua cobrança e arrecadação. A Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, dispõe que:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir
impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão “inter vivos”, a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis,
por natureza ou acessão física, e de direitos
reais sobre imóveis, exceto os de garantia,
bem como cessão de direitos a sua
aquisição;
III - serviços de qualquer natureza, não
compreendidos no art. 155, II, definidos em
lei complementar.
§ 1.º Sem prejuízo da progressividade no
tempo a que se refere o art. 182, § 4.º, inciso
II, o imposto previsto no inciso I poderá:
I - ser progressivo em razão do valor do
imóvel; e
II - ter alíquotas diferentes de acordo com a
localização e o uso do imóvel.
[...]

Dessa forma, compete aos Municípios a
criação do IPTU através de Lei Complementar
municipal. Caso haja territórios federais, a
competência para instituir o gravame será,
conforme art. 147 da Constituição Federal, da
União, mediante Lei Complementar Federal.

O IPTU é claramente um imposto e como
tal é devido de maneira não vinculada a qualquer
tipo de prestação específica de serviço. Assim, não
poderá o contribuinte deixar de pagá-lo sobre
alegação de que nenhuma obra está sendo feita
em seu benefício. Nesse aspecto, apenas as taxas
possuem tal vínculo. Destarte, pagará taxa de
licença para construir, por exemplo, apenas quem
irá construir. A taxa se refere a uma
contraprestação, enquanto que o imposto é uma
imposição, como determina o artigo 16 do Código
Tributário Nacional, verbis:

Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação
tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal
específica, relativa ao contribuinte.

A cobrança do IPTU é direcionada àquele
que possui qualquer direito de gozo sobre um bem

imóvel, podendo ser possuidor, proprietário ou
detentor do domínio útil. Segundo Sabbag, há que
se destacar que quanto ao IPTU “[...] o bem
imóvel pode ser por natureza ou acessão física.
Nesse último caso, englobar-se-á aquilo que se une
ao imóvel por acessão, como ilhas por exemplo.”
(2009, p. 916).

De acordo com o Código Tributário Nacional
o fato gerador é:

Art. 114. Fato gerador da obrigação
principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.

O fato gerador do IPTU, segundo as palavras
de Veloso (2011, p. 80), “[...] é, no dia primeiro de
janeiro de um ano, alguém possuir um imóvel
urbano.”. E completa o Código Tributário Nacional:

Art. 32. O imposto, de competência dos
Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão
física, como definido na lei civil, localizado
na zona urbana do Município.

É necessário conceituar o que seria “imóveis
por natureza e bens imóveis por acessão física.”.
De acordo com os ensinamentos de Alexandre
(2009, p. 605):

São bens imóveis por natureza o solo com
a sua superfície, os seus acessórios e
adjacências naturais, compreendendo as
árvores e frutos pendentes, o espaço aéreo
e o subsolo.
São bens imóveis por acessão física tudo
quanto o homem incorporar
permanentemente ao solo, como a semente
lançada a terra, os edifícios e construções,
de modo que se não possa retirar sem
destruição, modificação fratura ou dano.

Portanto, os elementos do fato gerador do
IPTU são a espacialidade que abrange todo o
território urbano do Município, podendo, como
ensina Sabbag (2009) englobar também as áreas
urbanizáveis ou de expansão urbana por serem
consideradas áreas urbanas (art. 32, § 2.º, CTN)
e temporalidade, sendo o momento de apuração
do tributo o primeiro de janeiro de cada ano.

Prosseguindo ao estudo, a base de cálculo
do IPTU de acordo com o Código Tributário
Nacional:
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Art. 33. A base do cálculo do imposto é o
valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base
de cálculo, não se considera o valor dos
bens móveis mantidos, em caráter
permanente ou temporário, no imóvel, para
efeito de sua utilização, exploração,
aformoseamento ou comodidade.

O valor de venda ou valor venal do imóvel é
a base de cálculo do IPTU, não se considerando
de acordo com o parágrafo único do supracitado
artigo o valor dos bens móveis mantidos, em caráter
permanente ou temporário.

3 OS CONCEITOS DE TRIBUTOS REAIS
E TRIBUTOS PESSOAIS

Os tributos podem ter caráter real ou pessoal.
A Constituição Federal de 1988 assim giza:

Art. 145. [...]
§ 1.º Sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte,
facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a
esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.

A regra constitucional é pela preferência pelo
tributo pessoal. Trata-se de uma política de
tributação conforme a capacidade contributiva da
pessoa. Capacidade esta externada pelo que se
ganha, pelo que aufere, pelo que produz. O bom
exemplo é o Imposto de Renda: quem aufere
poucos rendimentos não é contribuinte deste
tributo; e quanto mais de ganha, mais se paga. O
fato, portanto, de receber valores corresponde,
proporcionalmente, ao poder de pagar tributo
correspondente aos valores percebidos.

Mas, há tributos que são fixados em razão
da coisa. Um automóvel de determinada marca e
ano tem o Imposto sobre a Propriedade de Veículo
Automotor (IPVA) fixado em igual valor sem se
levar em consideração o poder aquisitivo de seu
proprietário. Desta forma, se o mais rico morador
de uma cidade for proprietário de um automóvel
usado, do mesmo ano, marca e modelo do
automóvel de propriedade do morador mais pobre,
ambos pagarão o mesmo valor anual a título de
IPVA em razão da propriedade automotiva. Isto
porque o que se leva em consideração é o valor

atribuído ao bem, à coisa. É um tributo real.
O IPTU, do seu lado, é um tributo de caráter

real. Os tributos reais levam em consideração a
coisa, o bem, o objeto tributado. A incidência se
dará, assim, em função da utilidade (exemplo: um
metro quadrado de um imóvel comercial pode ter
alíquotas mais elevadas do que uma unidade
residencial, ainda que situadas na mesma área),
da macrolocalização do imóvel (a planta genérica
de valores, elaborada pelo Município, fixa o valor
do metro quadrado por bairro, quadra ou
individualidade que faça diferenciar um imóvel do
mesmo tamanho de outro, em termos de valor
venal), a microlocalização (há exemplos de metro
quadrado ter valor venal, como base de cálculo de
IPTU, por ter frente para uma rua ou avenida, tendo
o imóvel situado em rua próxima, menor valor venal
por metro quadrado fixado), e até da característica
construtiva (é possível fixar valores distintos de
metro quadrado, em uma mesma área, para imóveis
com acabamento de primeira, de segunda, terceira
ou outras categorias, variando do simples ao luxo).

Este caráter real faz com que o tributo seja
fixado sem se levar em consideração a capacidade
contributiva do proprietário do imóvel e, sim, o valor
venal do próprio imóvel. Uma pessoa natural ou
jurídica detentora de muito dinheiro pagará igual
IPTU por um imóvel situado em um mesmo bairro,
com mesmo padrão construtivo e em igual tamanho
de um imóvel de uma pessoa desprovida de
fortunas. Isto porque leva-se em consideração o
valor atribuído ao próprio imóvel (tributo real), em
desconexão com o valor do patrimônio pessoal do
seu proprietário, possuidor ou detentor (se se
levasse em consideração tais qualidades, haveria
o conceito de tributo pessoal).

Em síntese, e arrematando o tópico, o IPTU
é um tributo real.

4 A PROGRESSIVIDADE NO IPTU

Centrando-se no objeto desse estudo há que
se abordar acerca das alíquotas no IPTU. A
Constituição Federal autoriza a progressividade
desse imposto (art. 156, § 1.º, I e II, e art. 182, §
4.º, II), por meio de Lei Complementar municipal.

A redação original da Constituição assim
previa:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir
impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
[...]
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§ 1.º O imposto previsto no inciso I poderá
ser progressiva, nos termos de lei municipal,
de forma a assegurar o cumprimento da
função social da propriedade.
§ 2.º [...]

Estava fixada, portanto, a possibilidade única
de progressividade em caráter extrafiscal, o que
tinha perfeita comunhão com os ditames do art.
182, § 4.º da mesma Carta da República. Em outros
termos, a elevação do valor cobrado pelo IPTU
de um imóvel jamais poderia ser para que o
Município passasse a arrecadar mais (função fiscal
da arrecadação) mas, apenas, para corrigir
distorções ou, por meio do tributo, configurar
oportunidade de a Administração Pública Municipal
impor regras de urbanização, e evitar que
verdadeiras fazendas fiquem dentro das cidades,
sem trazer benefícios à população e, de outro lado,
recebendo os equipamentos que o Município coloca
à disposição da população (função extrafiscal da
arrecadação).

Segundo Sabbag (2009, p. 365), a
progressividade fiscal se alia ao brocardo “quanto
mais se ganha, mais se paga”, caracterizando-se
pela finalidade arrecadatória, onerando de forma
mais gravosa a presunção de maior riqueza do
contribuinte.

Com a edição da Emenda Constitucional 29,
no ano 2000, a nova redação passou a contemplar
a progressividade em razão do valor do imóvel,
nos seguintes termos:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir
impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
[...]
§ 1.º Sem prejuízo da progressividade no
tempo a que se refere o art. 182, § 4.º, inciso
II, o imposto previsto no inciso I poderá:
I - ser progressivo em razão do valor do
imóvel; e
II - ter alíquotas diferentes de acordo com a
localização e o uso do imóvel

Para Sabbag (2009, p. 365) “a
progressividade é uma técnica de incidência de
alíquotas variadas, aumentando-se na medida em
que se majora a base de cálculo do gravame.”.

Neste sentido, a proporcionalidade se dá em
virtude do aumento das alíquotas na medida em
que se majora a base cálculo do tributo.

Essa progressividade pode se dar de duas
maneiras, em relação a este aspecto quantitativo,
sendo uma fiscal (já referida) e outra extrafiscal

(a ser discutida nas próximas linhas).
De acordo com o art. 156, §1.º, I, da

Constituição Federal, instituído pela Emenda
Constitucional n.º 29/2000, o imposto poderá ser
progressivo em razão do valor do imóvel. Fato que
fez com que a doutrina apresentasse as seguintes
palavras:

A alteração constitucional acima provocou
o STF a fazer uma distinção quanto à
progressividade no IPTU, em relação ao
advento da EC n.º 29/2000. Em momento
anterior, ela era inadmitida, por
inconstitucional, conforme disposto na
Súmula n.º 668, aprovada na sessão plenária
de 24/09/2003, do STF: “É inconstitucional
a lei municipal que tenha estabelecido, antes
da emenda constitucional 29/2000,
alíquotas progressivas para o IPTU, salvo
se destinada a assegurar o cumprimento da
função social da propriedade urbana.”. Em
momento posterior à emenda, passou a ser
considerada constitucional e legítima a
progressividade de acordo com a
capacidade contributiva no IPTU, conforme
decisão no RE423768/SP (JACKISCH,
FRANTZ, 2008).

A progressividade extrafiscal, de acordo com
Sabbag (2009, p. 365), está relacionada à
modulação de condutas, tendo em vista o interesse
regulatório.

O art. 182 da Constituição Federal – referido,
inclusive, do texto do art. 156, com a redação dada
pela EC 29/2000 – dispõe sobre a política de
desenvolvimento urbano, com as finalidades de
cumprimento das funções sociais da cidade e a
garantia do bem-estar de seus habitantes. Para que
se efetivem tais objetivos, o § 4.º do mesmo artigo
faculta ao Poder Público que exija ao proprietário
do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado que promova o seu adequado
aproveitamento, sob pena de incidir imposto
progressivo no tempo sobre a propriedade urbana.

Dessa forma, a alíquota do imposto cresce
na medida em que decorre o tempo sem a
adequação das condutas pelo proprietário.

De acordo com o art. 7.º do Estatuto as
Cidades (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001), no
caso de descumprimento das condições e prazos
previstos na lei municipal, no que refere à
edificação ou utilização compulsória do solo urbano
não edificado, subutilizado ou não utilizado, o
Município poderá aplicar o IPTU progressivo no
tempo, majorando-se a alíquota pelo prazo de cinco
anos consecutivos.
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O § 1.º do art. 7.º do Estatuto das Cidades
dispõe que o valor da alíquota será especificada
na lei municipal, não excedendo duas vezes o valor
referente ao ano anterior e, após cinco anos, a
alíquota máxima de 15% deverá ser respeitada,
sendo mantida até que se cumpra a obrigação, por
parte do proprietário.

5 DIVERGÊNCIAS SOBRE A
PROGRESSIVIDADE FISCAL NO IPTU

Considerando o caráter real do IPTU, abre-
-se a discussão jurídico-doutrinária no que tange a
ser ou não ofensiva a progressividade fiscal no
IPTU, instituída pela Emenda Constitucional n.º 29/
2000. A análise é se estaria a progressividade na
cobrança do IPTU violando os princípios da
isonomia, da capacidade contributiva e
principalmente afetando o núcleo imodificável da
Constituição Federal, qual seja o do art. 60, § 4.º.

5.1 Corrente Desfavorável à Progressividade
Fiscal

Parte da doutrina considera que a
progressividade em razão da capacidade
contributiva prevista no art. 145, § 1.º, deve ser
objeto de incidência apenas em impostos de caráter
pessoal.

Dessa forma, não poderia incidir sobre IPTU
em razão do valor do imóvel, posto que, de caráter
real, incompatibiliza com a capacidade econômica
do contribuinte. Antes da Emenda Constitucional
29, de 2000, a redação do art. 156 da Constituição
Federal não tratava da progressividade. Sob tal
égide, há o seguinte Acórdão:

IPTU. PROGRESSIVIDADE. No sistema
tributário nacional é o IPTU
inequivocamente um imposto real. Sob
império da atual Constituição, não é
admitida a progressividade fiscal do IPTU,
quer com base exclusivamente no seu artigo
145, § 1.º, porque esse imposto tem caráter
real que é incompatível com a
progressividade decorrente da capacidade
econômica do contribuinte. (STF. REx
153771/MG. Relator: Min. Moreira Alves. DJ
5-9-1997).

Embora o Acórdão seguinte tenha sido
publicado em 2004 – quando o art. 156 da
Constituição já era provido de nova redação – a
origem da discussão se deu anteriormente à

Emenda Constitucional 29, de 2000. Por isso, está
condizente com o Acórdão anteriormente descrito,
e tem as seguintes letras:

IPTU. Não se admite a progressividade
fiscal decorrente da capacidade econômica
do contribuinte, dada a natureza real do
imposto. A progressividade da alíquota do
IPTU, com base no valor venal do imóvel,
só é admissível para o fim extrafiscal de
assegurar o cumprimento da função social
da propriedade urbana (art. 156, I, § 1.º e
art. 182, § 4.º, II, CF). (STF. AI 468.801-AgR,
Rel. Min. Eros Grau, DJ 15-10-2004).

A progressividade, em sentido fiscal, não é
proporcional, pois, conforme Sabbag (2009, p. 365),
esta é obtida pela aplicação de uma alíquota única
sobre uma base tributária variável. Assim, a forma
mais unânime e isonômica de se tributar os
impostos em razão do valor do imóvel seria atribuir
uma alíquota constante e invariável a uma base de
cálculo variável, conforme à grandeza da
expressão econômica do fato tributado.

Sendo assim, o imóvel urbano tributado por
meio de uma alíquota única e fixa sobre o imóvel
considerado de acordo com sua grandeza
econômica, pelo ponto de vista da
proporcionalidade, é a forma menos ofensiva de
considerar a capacidade contributiva do
proprietário, em respeito ao princípio da isonomia,
direito fundamental previsto na Constituição da
República Federativa do Brasil.

O caráter injusto da progressividade fiscal
do IPTU está justamente no fato de considerar a
falsa presunção de que quem tem um imóvel mais
valioso poder contribuir mais, como se do imóvel
fosse possível avaliar a capacidade econômica do
contribuinte:

Aceitar a progressividade (característica de
imposto pessoal) num imposto real seria
criar a falsa presunção de que quem tem o
bem tem o dinheiro que lhe corresponde.
Porém, no caso do IPTU, este pensamento
puro não seria justo, porque este tributo
não leva em conta se o contribuinte está
em condições atuais condizentes com o
imóvel que possui (lembre-se: ele é um
imposto real). O contribuinte pode ter
perdido o emprego, ou ter ganho o imóvel
de herança, ou tê-lo ganho em um sorteio
etc. (SILVEIRA, 2002).

Além disso, Silveira (2002) defende ser a
norma do art. 145, § 1.º um princípio constitucional
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e, por isso, deve ser sempre observada, sendo
imutável pelo Constituinte Derivado, por constituir
uma das cláusulas pétreas sob as vestes de
garantia pelo art. 60, § 4.º, IV.

5.2 Corrente Favorável à Progressividade
Fiscal

Para a doutrina a favor da progressividade
fiscal do IPTU, o art. 156 da Constituição Federal,
com redação da EC n.º 29/2000, não viola o núcleo
imutável do art. 60 § 4.º da CRFB/88, porque não
extingue os direitos e garantias individuais até
porque, segundo Sabbag (2009), não há a previsão
no texto da Lei Maior de a progressividade só
recair sobre impostos pessoais e não poder recair
sobre os reais.

Ademais, em respeito ao princípio da isonomia
(tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais na medida de suas desigualdades)
instituem-se alíquotas diferentes dependendo da
localização e do uso do bem imóvel, atendendo
dessa forma ao princípio da capacidade
contributiva.

De acordo com ensinamentos de Sabbag
(2009, p. 922):

A progressividade dos impostos era o
melhor meio de afastar as injustiças
tributárias, pois quem tinha maior riqueza
devia, em termos proporcionais de
incidência, pagar mais imposto do que quem
tinha menor patrimônio, ou seja, além de
ser uma progressividade ‘justa’, uma vez
que proporcionava maior distribuição de
rendas e justiça social (o viés extrafiscal),
era uma progressividade ‘jurídica’, na
medida em que desigualava os desiguais,
conforme suas desigualdades.

A Emenda tende a complementar o
pensamento já acostado ao texto original da
Constituição, cumprindo assim com os princípios
da moralidade e de justiça contributiva sendo dessa
forma os ônus sociais impostos àqueles que
possuem capacidade econômica.

Nesse sentido, em 2003 o STF editou a
Súmula n.º 668 do STF, segunda a qual

Súmula 668. É inconstitucional a lei
municipal que tenha estabelecido, antes da
Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas
progressivas para o IPTU, salvo se
destinada a assegurar o cumprimento da
função social da propriedade urbana.

A progressividade fiscal não estava presente
no texto original da Constituição. Só como
advento da EC n.º 29/2000 é que passou a ser
prevista. Assim, só pode o Município majorar
alíquotas do IPTU referentes a situações
previstas pós-Emenda.

6 CONCLUSÃO

O Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU), imposto não vinculado
a uma destinação específica, sujeita a sua cobrança
aquele que possui qualquer direito de gozo – qual
seja, possuidor, proprietário ou quem tenha domínio
útil – sobre bem imóvel. É imposto de caráter real.

Considerando que o IPTU incide sobre o valor
venal do imóvel, não será possível lhe atribuir
caráter pessoal, pois nem sempre a capacidade
econômica do contribuinte se reflete pelo valor do
imóvel.

Entretanto, a Emenda Constitucional nº 29/
2000 autorizou e, assim, o imposto poderá ser
progressivo em razão do valor do imóvel.

Nesse sentido, a progressividade fiscal se dá
em virtude de alíquotas variadas, aumentando-se
na medida em que se majora a base de cálculo do
gravame.

Dessa forma, abre-se a discussão doutrinária
contra esse entendimento, pois que gera ofensa
ao princípio da isonomia, já que considera a
capacidade econômica do contribuinte com base
no valor do imóvel.

O Supremo Tribunal Federal (STF) tentou
pacificar a questão intertemporal criando a Súmula
668 que tacha de inconstitucionalidade a lei
municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda
Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para
o IPTU com o fim de arrecadação maior (IPTU
progressivo fiscal), salvo se destinada a assegurar
o cumprimento da função social da propriedade
urbana (IPTU progressivo extrafiscal).

Em razão do conteúdo da Súmula 668, fica
claro que o Supremo Tribunal Federal entendeu
ser constitucional o IPTU progressivo fiscal em
virtude da autorização da Emenda Constitucional
29/00 a partir de sua vigência.
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RESUMO

Tendo em vista a dificuldade de compreensão no
que se refere à compensação dos honorários
sucumbenciais recíprocos e a falta de amparo legal
específico quando a legislação vigente dispõe de
forma contrária a tal prática comum e sumulada
nos Tribunais, buscou-se, por meio da pesquisa
bibliográfica, por meio de livros de doutrina,
jurisprudência e outros diversos meios, corroborar
a tese de que, embora seja amplamente decretada
em decisões judiciais, tal compensação foge do
amparo do ordenamento jurídico pátrio, haja vista
que, por ser verba destinada ao advogado, os
honorários de sucumbência são insuscetíveis de
compensação entre as partes, pois não são devidos
reciprocamente a estas e, consequentemente, não
se confundem com os direitos patrimoniais delas,
sendo, tão somente, patrimônio do advogado que
patrocinou a causa.

Palavras-chave: Honorários. Sucumbência.
Recíproca. Compensação. Antinomia.

ABSTRACT

Given the difficulty of understanding the reciprocal
compensation of defeat fess and lack of legal
support when specific legislation provides a manner
contrary to this common practice in the courts and
they binding precedents, sought, through literature,
through books doctrine, jurisprudence and other
various means, support the thesis that, although it is
widely enacted in judicial decisions, such
compensation flees the protection of our legal
system, since, being the allocation for attorney’s fees
are not susceptible to collapsing compensation
between the parties as they are not due to another
party, do not confuse them with the economic rights,
and, alone, worth the lawyer who championed the
cause.

A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
RECIPROCAMENTE DEVIDOS
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem o intuito de discutir a
compensação de honorários na ocasião em que há
sucumbência recíproca em uma ação.

Os honorários sucumbenciais são um valor
arbitrado pelo magistrado, devido pela parte vencida
em um processo para a parte que logrou êxito em
seus argumentos, tendo seus pedidos reconhecidos
e providos.

O artigo 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que
essa parcela em verdade pertence ao advogado
da parte que obteve êxito na  ação, tendo ele
legitimidade para, de modo autônomo, executar a
referida parcela.

A compensação, por sua vez, é uma espécie
de extinção de dívida onde duas pessoas figuram
como credor e devedor entre si, operando a
extinção da dívida na medida em que se iguala ao
crédito.

Ocorre que em algumas ocasiões esse crédito
que é de direito do advogado vem sendo confundido
como crédito e dívida das partes da ação, ocasião
em que vem sendo compensado nas hipóteses em
que as partes tem seus pedidos parcialmente
providos, em que há sucumbência recíproca.

Assim, o que se buscará ao decorrer do
trabalho é a exposição de fundamentação que
embase a ilegalidade de tal compensação dos
honorários, apresentando regras de solução de
antinomias, ponderações sob o pálio dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, análise
sumular e de jurisprudências, bem como através
do estudo de doutrinas e pareceres sobre a
questão.
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2 DOS HONORÁRIOS

Os honorários advocatícios são a
remuneração devida ao advogado em virtude de
sua atuação, seja no âmbito judicial ou extrajudicial.
Conforme Machado (2000, p. 110) “Para nós, é
induvidoso que a toda prestação de serviços deve
haver correspondente remuneração, na medida em
que o trabalho do homem, que o dignifica, também
é responsável pela sua subsistência.”.

Conforme Bueno (2011, p. 274):

De acordo com o art. 22 da Lei n. 8.906/
1994, a prestação do serviço profissional
assegura aos advogados direito aos
honorários convencionados, isto é, aqueles
ajustados contratualmente entre a parte e o
advogado, aos honorários fixados por
arbitramento judicial, quando não há
consenso com relação a esta fixação e aos
de “sucumbência”, que são aqueles que
derivam do resultado da atuação
processual. O direito é reconhecido
inclusive ao advogado que faz as vezes dos
membros da Defensoria Pública (art. 22, §
1.º), sendo certo, todavia, que os defensores
públicos não podem receber honorários de
advogado das pessoas cujos interesses
representam em juízo ou fora dele.

Assim, dentre os gastos observados com o
ajuizamento de uma ação, estão presentes os
honorários, pagos em razão do labor do advogado
sob várias rubricas, como se vê abaixo, fazendo-se,
ainda, a verba paga o advogado, parte do gênero
despesas processuais, conforme Theodoro Júnior
(2008).

2.1 Modalidades de Honorários
Advocatícios

A Lei 8.906/94 dispõe em seu artigo 22 que
“A prestação de serviço profissional assegura aos
inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento
judicial e aos de sucumbência.”. O aludido
dispositivo busca conceder ao advogado a
percepção de valores devidos pelo serviço por ele
prestado e para tal, prevê três espécies distintas
de honorários advocatícios, a saber: honorários
convencionais, honorários arbitrados e honorários
sucumbenciais, os quais serão abordados a seguir.

2.1.1 Dos honorários convencionais

Honorários convencionais são aqueles
arbitrados de forma prévia entre o patrono e seu

cliente com fincas de terem ciência do valor que
será devido pelo cliente ao seu advogado pelos
serviços por este prestados. Tal espécie é contida
de algumas peculiaridades, como se verá adiante.

Por uma questão ética, é recomendável pelo
artigo 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB,
que o advogado reduza por escrito tal contrato,
tornando-o, pois, incontroverso, a fim de que sejam
minorados os riscos de ambas as partes. Fato que
possibilitará, inclusive, a execução judicial do
contrato, na eventualidade de descumprimento do
devedor. Mas, é totalmente possível que os
honorários sejam pactuados de forma verbal,
devendo-se observar, no entanto, no que se refere
ao correspondente adimplemento, o fracionamento
previsto contida no art. 22, § 3.º da Lei 8.906/94.

Outra peculiaridade de tal modalidade pode
ser vislumbrada pela norma contida no artigo 38
também do Código de Ética e Disciplina da OAB,
que dispõe acerca dos honorários quota litis, é a
necessidade de esclarecer, contratualmente, que
os valores devidos com verba honorária devem ser
adimplidos em pecúnia, admitindo, porém, o
pagamento por meio de bens particulares quando
comprovada a impossibilidade do cliente arcar com
tal verba pecuniariamente, devendo tal fato ser
contido expressamente em contrato. Além disso,
quando tais honorários forem acrescidos de
honorários de sucumbência, o valor total percebido
pelo patrono não pode ser superior ao quantum
percebido pelo cliente.

Cumpre salientar que para que seja
equilibrado o valor fixado pelo advogado como
contraprestação de seus serviços, cabe ao patrono
observar a tabela da OAB, bem como norma
contida no artigo 36 do referido diploma legal, o
qual reza que:

Art. 36. Os honorários profissionais devem
ser fixados com moderação, atendidos os
elementos seguintes:
I – a relevância, o vulto, a complexibilidade
e a dificuldade das questões versadas;
II – o trabalho e o tempo necessário;
III – a possibilidade de ficar o advogado
impedido de intervir em outros casos, ou
de se desavir com outros clientes ou
terceiros;
IV – o valor da causa, a condição econômica
do cliente e o proveito para ele resultante
do serviço profissional;
V – o caráter da intervenção, conforme se
trate de serviço a cliente avulso, habitual
ou permanente;
VI – o lugar da prestação dos serviços, fora
ou não do domicílio do advogado;
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VII – a competência e o renome do
profissional;
VIII – a praxe do foro sobre trabalhos
análogos.

Sendo assim, os honorários convencionais
devem ser arbitrados com observâncias às normas
contidas no Código de Ética e Disciplina da OAB
conjuntamente com as tabelas elaboradas pelas
Seccionais da OAB, a fim de que prevaleça o
equilíbrio entre o serviço prestado pelo patrono e o
valor pago pelo cliente.

2.1.2 Dos honorários arbitrados

Honorários arbitrados são aqueles que, em
razão da ausência de contrato expresso entre o
advogado e seu cliente e a pedido daquele, são
fixados pelo Magistrado, sem, contudo, se
confundir com os honorários de sucumbência, como
se verá a seguir.

Conforme exposto em linhas pretéritas, cabe
ao advogado convencionar com o seu cliente o
valor atribuído aos serviços que serão por ele
prestados, levando-se sempre em consideração as
normas éticas da profissão.

O artigo 22 da Lei 8.906/94 prevê em seu §
2.º que “Na falta de estipulação ou de acordo, os
honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o
valor econômico da questão, não podendo ser
inferiores aos estabelecidos na tabela organizada
pelo Conselho Seccional da OAB.”.

Assim, somente na ausência de contrato, seja
expresso ou verbal, o advogado solicita ao Juiz que
arbitre o valor de seus honorários, devendo este o
fazer levando-se em consideração os dispositivos
transcritos no tópico anterior, bem como os valores
previstos na tabela da OAB, não ficando, pois, ao
livre arbítrio do juiz atribuir o valor que bem
entender a verba honorífica.

2.1.3 Dos honorários sucumbenciais

Já no que se refere aos honorários
sucumbenciais, objeto deste trabalho, consistem no
valor arbitrado pelo Juiz em razão do sucesso obtido
na causa, sem prejuízo da percepção dos
honorários contratuais, sendo, portanto, um ônus
imposto à parte vencida na demanda, devendo,
neste caso, observar a regra prevista no art. 20,
§.º e § 4.º do Código de Processo Civil (CPC).

Para dirimir eventuais contradições na

interpretação da questão de quem deveria perceber
os honorários sucumbenciais, o art. 23 da Lei 8.906/
94, trouxe em seu âmago a previsão no seguinte
sentido:

Art. 23. Os honorários incluídos na
condenação, por arbitramento ou
sucumbência, pertencem ao advogado,
tendo este direito autônomo para executar
a sentença nesta parte, podendo requerer
que o precatório, quando necessário, seja
expedido em seu favor.

Tal dispositivo exclui de maneira concisa
qualquer discussão no sentido de que tal verba seria
devida à parte e não ao seu patrono, podendo este
executar a Sentença no tópico concernente à
condenação dos aludidos honorários sem a
necessidade da inclusão do seu cliente no polo ativo
da ação, tratando-se, pois, de um direito autônomo
do advogado, haja vista a natureza alimentar da
verba, a qual não pode ser afastada em virtude da
condição de obter sucesso na causa.

A este respeito já se posicionou o Egrégio
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se vê
da transcrição a seguir:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO
CRÉDITO PRINCIPAL - DIREITO
AUTÔNOMO - NATUREZA ALIMENTAR
- POSSIBILIDADE - VOTO VENCIDO.
Possível a execução dos honorários
advocatícios sucumbenciais de forma
autônoma (art. 23, do EOAB) e
independente do crédito principal, tendo
em vista que a verba pertence ao
profissional do direito, mormente diante de
sua natureza alimentícia (art. 649, inciso IV,
do CPC). V.v.: Os embargos do devedor,
como ação incidente do executado, não se
confundem com o processo de execução.
Todavia configurada a conexão
instrumental, ao termo do julgamento dos
embargos, comportando única
sucumbência, resta impossibilitado o
reconhecimento de duplicidade de verbas
honorárias, pois a condenação advinda na
ação dos embargos integra a execução por
título extrajudicial. (TJMG. Processo n.º:
1.0433.01.039713-4/001(1). Rel. Des.(a)
Fernando Caldeira Brant. Data do
Julgamento: 20/08/2008).
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Sendo assim, resta imperioso que os
honorários sucumbenciais pertencem tão somente
ao patrono, de modo que fixados ou arbitrados, não
mais poderão ser objeto de transação entre as
partes da demanda.

2.2 A Equidade da Fixação da dos
Honorários Sucumbenciais

No que tange à fixação dos honorários, deve-
-se sempre observar o Princípio da Razoabilidade.
É através da observância desse princípio que,
segundo Theodoro Júnior (2008, p. 9), “Procura-se
coibir estipulações extorsivas, abusivas ou
desproporcionais; pelo que são indesejadas
condenações insignificantes, tanto quanto aquelas
consideradas excessivas.”.

Assim, o que se observa é que há liberdade
para essa fixação dentro daquele patamar previsto
no Código de Processo Civil, no parágrafo 3.º do
seu artigo 20, seja ele, entre dez e vinte por cento
do valor da condenação.

Porém, é comum na atividade jurisdicional o
arbitramento de quantias abaixo do limite citado,
sobretudo quando a condenação é sobre valores
vultosos em ações de pouca complexidade, ocasião
em que o Magistrado observa que o trabalho
despendido pelo advogado seria sobrevalorizado;
portanto, excessivo.

Essas porcentagens legais que delimitam a
fixação dos honorários advocatícios pelo Juiz são
atingidas conforme a observância de certos
critérios como o grau de zelo do profissional; o
lugar de prestação do serviço; e a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Critérios, a propósito, elencados no parágrafo 4.º
do artigo 20 do Código de Processo Civil.

No tocante à equidade, ensina Amaral Neto:

Possui ainda função corretiva, isto é, a de
temperar o Direito positivo, principalmente
em matéria contratual, e função
quantificadora, quando se constitui em uma
medida, a quantificação dos efeitos da
aplicação da norma, como ocorre, por
exemplo, no caso de se fixarem os valores
de uma indenização. (AMARAL NETO,
2012, p. 22).

A equidade na fixação da verba é alcançada
não apenas através da aplicação dos percentuais
descritos em lei, mas, também, pelo juízo do
Magistrado sobre determinados critérios, podendo,

ainda, deixar de observar tais limites desde que
sob a luz do Princípio da Proporcionalidade
identifique que o valor inicialmente arbitrado seria
excessivo ou mesmo irrisório.

A equidade é amplamente utilizada quando
não há condenação na ação, situação na qual,
inclusive, o valor da causa é posto de forma
desembasada e até mesmo aleatória apenas como
forma de cumprir com o requisito de expressão do
valor da causa na petição inicial, como requer o
artigo 282, inciso V do Código de Processo Civil.

A exemplo da aplicação da equidade,
observa-se a seguinte ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EQÜIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. Na ausência de condenação, utiliza-se a
eqüidade como referência para a fixação dos
honorários, caso em que, em regra, não cabe
ao STJ revisar os critérios utilizados pelo
julgador para o arbitramento do quantum
devido. 2. Excepcionalmente, o STJ admite
a revisão do quantum fixado por eqüidade
quando há ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. 3.
Agravo regimental provido. (STJ, 2.ª Turma.
AgRg no AG 572.623-SP. Rel. Min. João
Otávio de Noronha. DJU 04.10.04).

Em tempo, apenas o Magistrado é figura apta
a arbitrar os honorários de sucumbência, sendo
irrelevante qualquer cláusula de contrato entre o
procurador e cliente que estabeleça honorários
sucumbenciais de forma diversa, pois a tal contrato
não fica adstrito o Magistrado.

A equidade na fixação da verba, portanto, é
aplicada de forma exclusiva pelo juiz, sendo
baseada em critérios que coadunem com
responsabilidade assumida pelo procurador. Caso
contrário, acarretaria violação ao Princípio da Justa
Remuneração do Trabalho Profissional, que por si
se explica, bem como aos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade e à própria
legislação vigente.

2.3  Do Cabimento de Honorários

Ainda que não haja pedido expresso na
exordial, os honorários de sucumbência serão
devidos ao advogado.

Ainda que fazendo uso da sua capacidade
autopostulatória, tal parcela será devida ainda no
caso de sucesso do advogado que atua por si, em
nome próprio.
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No caso de condenação, se por lapso do Juiz
não forem arbitrados os honorários de
sucumbência, é lícito à ao advogado liquidar tal
verba e exigi-la do vencido, conforme ensina
Theodoro Júnior (2008).

Observam-se alguns casos aos quais não se
aplica o que se faz regra geral no caso de
sucumbência, tais como os expostos nos artigos
18 e 22 do Código de Processo Civil.

No caso do artigo 18 do Código de Processo
Civil, os honorários de sucumbência serão pagos
pela parte vencedora, ainda que não tenha
sucumbido de qualquer forma, quando havida como
litigante de má-fé.

No caso do artigo 22 do Código de Processo
Civil, a parte, mesmo que vencedora, arcará com
os honorários de sucumbência quando dilatar o
julgamento da lide por não arguir na resposta fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito
pedido do autor, quando, mais tarde, veio a ser
causa de improcedência do pedido ou extinção do
processo tais fatos que deveria a vencedora ter
arguido.

Ainda quanto ao cabimento de honorários, a
Constituição da República Federativa do Brasil
estabelece um sistema jurídico que dá ênfase à
proteção do direito de acesso à Justiça, sendo tal
preceito considerado direito fundamental, conforme
se poder observar com a leitura do art. 5.º, incisos
XXXV e LXXIV, Constituição Federal da
República Federativa do Brasil de 1988 (CFRB/
88):

Art. 5.º 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:
[...]
XXV - a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
[...]
LXXIV - o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos;
[...]

Esse fundamento constitucional se espalha
por todo o ordenamento jurídico, devendo ser
percebido na legislação infraconstitucional e nas
jurisprudências dos Tribunais, respaldando a
assistência jurídica gratuita nos casos em que se
reste comprovada a insuficiência de recursos.

Conforme o que estabelece o artigo 3.º, inciso
V, da Lei n.º 1.060/50, não haveria, em tais casos,
que se impor a condenação dos honorários
advocatícios. A referida lei deixa-se claro que o
benefício não é uma isenção; mas, sim, uma
suspensão do pagamento daqueles honorários,
como se infere através do artigo 12 da Lei acima
citada, que normatiza a concessão da assistência
judiciária aos que se mostrem necessitados,
conforme se vê:

Art. 12.  A parte beneficiada pela isenção
do pagamento das custas ficará obrigada a
pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família.
Se dentro de cinco anos, a contar da
sentença final, o assistido não puder
satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará
prescrita.

A jurisprudência do STJ já se consolidou no
sentido de que a gratuidade oriunda da assistência
judiciária não é uma isenção, mas apenas uma
suspensão temporária aplicada enquanto perdurar
a insuficiência de recursos daquele que veio a
requerê-la.

É o que se observa, dentre outros casos,
através das dos textos já sumulados pelo Superior
Tribunal de Justiça, definindo casos excepcionais
em que não se faz a condenação de honorários
advocatícios ou em que haverá a condenação,
indicados pelas seguintes Súmulas, como exibido
em documento disponível no sítio do STF:

Súmula 14: Arbitrados os honorários
advocatícios em percentual sobre o valor
da causa, a correção monetária incide do
respectivo ajuizamento;
Súmula 105: Na ação de mandado de
segurança não se admite condenação em
honorários advocatícios;
Súmula 110: A isenção do pagamento de
honorários advocatícios, nas ações
acidentárias, e restrita ao segurado;
Súmula 111: Os honorários advocatícios,
nas ações previdenciárias, não incidem
sobre as prestações vencidas após a
sentença;
Súmula 201: Os honorários advocatícios
não podem ser fixados em salários mínimos;
Súmula 303: Em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve
arcar com os honorários advocatícios;
Súmula 306: Os honorários advocatícios
devem ser compensados quando houver
sucumbência recíproca, assegurado o
direito autônomo do advogado à execução
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do saldo sem excluir a legitimidade da
própria parte;
Súmula 345: São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas
execuções individuais de sentença
proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas;

Portanto, no Brasil, os honorários
advocatícios são balizados pela Lei, e fixados pelo
Juiz no caso concreto, sem a intervenção do
Ministério da Justiça ou da Ordem dos Advogados.

Ademais, a necessidade de pagamento de
honorários advocatícios não barra o acesso à
Justiça, tendo em vista que, quando concedido o
benefício da assistência gratuita, não há que se
falar na cobrança dos respectivos honorários.

3 DA COMPENSAÇÃO

A compensação, instituto tratado de forma
específica entre os artigos 368 e 380 do Código
Civil, é forma de extinção da obrigação que ocorre
quando duas pessoas são, ao mesmo tempo,
credora e devedora uma da outra. Nessa hipótese,
as duas obrigações extinguem-se na medida em
que se igualarem.

Em outras palavras, pode-se dizer que a
extinção pode ser total ou parcial, operando-se face
às duas pessoas que sejam entre si credor e
devedor de forma recíproca.

3.1 Espécies

A compensação se divide em algumas
espécies, podendo ser operada em virtude de
disposição legal, da vontade das partes ou pela via
judicial.

A compensação resultante de lei independe
do acordo entre as partes ocorre automaticamente,
de pleno direito.

Conforme Gonçalves (2010, p. 110), “no
mesmo instante em que o segundo crédito é
constituído, extinguem-se as duas dívidas. O juiz
apenas reconhece, declara sua configuração, desde
que provocado, pois não pode ser proclamada de
ofício.”.

Um exemplo da compensação legal é,
segundo Martins (2010, p. 29) o estatuído pelo
artigo 122, caput da Lei de Falências (Lei n.º
11.101, de 09.02.2005), segundo a qual:

Artigo 122. Compensam-se as dívidas do
falido vencidas até o dia da declaração da

falência, provenha o vencimento da própria
sentença declaratória ou da expiração do
prazo estipulado.

A compensação por vontade das partes,
também chamada de convencional ou voluntária,
é aquela na qual os contratantes estipulam entre si
a forma de operar a compensação, sendo certo
que tal convenção não poderá, de forma alguma,
contrariar disposição legal já existente e que
impeça a compensação, como nos casos em que
se vê operada a fraude, por exemplo. Neste caso,
por ser convencional, pode-se abrir mão de alguns
dos seus requisitos, como identidade, natureza ou
liquidez.

Por fim, a compensação judicial é percebida
no instituto da reconvenção, que, como ensina
Martins (2010, p. 30) é a “ação que tem o réu
contra o autor para, no mesmo feito em que é
determinado, opor direito seu que vise modificar
ou extinguir o pedido do autor.”. É aquela
determinada pelo Juiz quando quem, na qualidade
de executado de uma dívida, opõe crédito próprio
contra o autor, compensando-se, assim, o valor
executado e prosseguindo a execução caso haja
resto a ser apurado, no caso da compensação
parcial.

Na compensação judicial, por exemplo, se
existe um crédito executado de R$100.000,00 e o
devedor apresenta reconvenção alegando e
provando que tem crédito para com o exequente
no valor de R$110.000,00, há a procedência dos
pedidos de ambas as partes, havendo a
compensação e prosseguindo a execução no que
tange os R$10.000,00 restantes.

3.2 Requisitos

O Código Civil estabelece alguns requisitos
objetivos e subjetivos para o instituto da
compensação.

Para que haja a compensação, é necessário
que as dívidas a serem compensadas sejam líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis. Líquidas são as
obrigações já determinadas quanto à existência e
objeto. Vencidas são as dívidas exigíveis, sem
sustamento por termo ou prazo. Fungíveis são as
coisas de mesma espécie e qualidade; ainda que
sejam do mesmo gênero. As prestações não se
compensam caso haja diferença quanto à qualidade
prevista no contrato. A não ser, é claro, que as
partes acordem de forma favorável à compensação
naqueles moldes.
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Quanto aos sujeitos da compensação, é
estabelecido que o devedor apenas compensará
com o dever se este lhe dever. Observa-se uma
reciprocidade das obrigações. Terceiros não
interessados, embora possam pagar em nome do
devedor, não podem compensar a dívida com
eventual crédito que detenham perante o credor.

Porém, a compensação pode ocorrer face
ao fiador, que pode compensar sua dívida com o
credor de seu afiançado em relação ao que este,
credor do afiançado, eventualmente deva a ele, o
fiador, conforme explicita o artigo 371 do Código
Civil.

3.3 Hipóteses de Inadmissão

Em alguns casos inadmite-se, de forma
expressa, a compensação, como quando, por
exemplo, sua impossibilidade é dada pela comum
disposição entre as partes ou quando há renúncia
prévia ao direito de compensação.

No caso da renúncia prévia, é necessário que
os requisitos da compensação ainda não estejam
presentes, porém quaisquer dos devedores ainda
podem renunciar ao direito, desde que eventuais
interesses de terceiros sejam preservados.

O artigo 373 do Código Civil traz algumas
hipóteses em que é impossível a compensação, tais
como: a proveniência de esbulho, furto ou roubo;
se uma das dívidas for originária de comodato,
depósito ou alimentos; e se for de coisa não
suscetível à penhora.

No primeiro caso, porque é originado de ato
ilícito: furto, roubo e esbulho. No segundo caso,
porque o negócio (comodato ou depósito) é baseado
na confiança mútua, admitindo-se o pagamento
apenas na forma da coisa emprestada ou depositada.
A respeito das dívidas alimentares, estas não podem,
de qualquer forma, ser compensadas, pois
indispensáveis à subsistência do alimentando. Por
último, não há compensação de coisas insuscetíveis
à penhora, pois a compensação pressupõe dívida
judicialmente exigível.

4 DA COMPENSAÇÃO DOS
HONORÁRIOS

4 Do Conflito de Normas

Kelsen, em consideração ao conflito de
normas, explica que este surge quando uma norma
determina devida certa conduta que outra norma
trata como indevida, sendo assim inconciliáveis

entre si. Exemplificando, Kelsen (1998, p. 228)
ensina que “dizer que A deve ser e que não deve
ser ao mesmo tempo é tão sem sentido como dizer
que A é e não é ao mesmo tempo. Um conflito de
normas representa, tal como uma contradição
lógica, algo sem sentido.”.

Bobbio (1995, p. 86) define antinomia como
“Aquela situação na qual são colocadas em
existência duas normas, das quais uma obriga e outra
proíbe, ou uma obriga e outra permite, ou uma proíbe
e a outra permite o mesmo comportamento.”.

Bobbio (1995) explicita, além do choque entre
normas, duas outras condições que determinam a
existência da antinomia: uma delas é a necessidade
de que as duas normas colidentes pertençam a um
mesmo ordenamento (do direito positivo, por
exemplo); a outra condição sugerida por Bobbio é
a existência das normas em um mesmo âmbito de
validade temporal, espacial, pessoal e material.

Neste ponto cabe a ressalva, vez que, para
Kelsen (1998), as circunstâncias temporais e
espaciais são características da vigência; não da
validade.

Dentro desta análise, seria plausível que se
estendessem, também, as circunstâncias pessoais
e materiais como referentes à vigência, por serem
de uma mesma natureza delimitadora dos efeitos
da norma.

A Antinomia Jurídica, conceituada por Ferraz
Júnior (2007, p. 212), é a

oposição que ocorre entre duas normas
contraditórias (total ou parcialmente),
emanadas de autoridades competentes num
mesmo âmbito normativo, que colocam o
sujeito numa posição insustentável pela
ausência ou inconsistência de critérios
aptos a permitir-lhe uma saída nos quadros
de um ordenamento dado.

Pelos ensinamentos de Ferraz Júnior se
reconhecem outros traços caracterizadores da
antinomia: contradição entre normas; validade
destas normas – que estas tenham sido emanadas
por quem detinha competência para fazê-lo;
vigência das normas – considerando o conceito de
vigência espaço-temporal, proposto por Hans
Kelsen, para definição do âmbito; a impossibilidade
de que o sujeito cumpra determinada norma sem
prejuízo da outra; e a inexistência de critérios de
solução positivados.

As antinomias são divididas por Ferraz Júnior
(2007) em quatro classificações, como visto a
seguir.
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As antinomias reais e antinomias aparentes
são aquelas que têm a divisão fundada na existência
ou não de critérios normativos positivos. A primeira
é fundada na inexistência desses critérios
positivados ou sendo existentes não sejam
suficientes para dirimir o conflito. E a segunda,
baseada na existência de critérios eficazes
positivados.

As antinomias próprias são caracterizadas
por motivos formais, por comandos de norma
opostos. Já as impróprias se dão em virtude do
conteúdo material da norma, como conflitos de
princípios, de valoração e conflito teleológico.

Há também as antinomias de direito interno,
de direito internacional e de direito interno
internacional: as primeiras ocorrem dentro do
ordenamento estatal podendo, ou não, ser dentro
de um ramo específico do direito. As segundas
decorrem frente ao direito internacional (caso dos
tratados, acordos, etc.). As últimas decorrem de
conflitos entre normas de direito interno e direito
internacional, ou de direito interno pátrio e o direito
interno de outro país.

Por fim, as antinomias total-total, total-parcial
e parcial-parcial: a primeira é percebida quando
nenhuma das normas pode ser aplicada sem que
haja conflito com a outra. Na hipótese da antinomia
total-parcial, uma norma não pode ser aplicada sem
que haja conflito com a outra, enquanto esta outra
norma, se aplicada entra em conflito com apenas
parte daquela. No último caso revela-se a
antinomia parcial-parcial, em que as duas normas
têm campos de conflito parciais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo
21, dispõe que se cada litigante for vencedor e
vencido, os honorários sucumbenciais serão
recíproca e proporcionalmente distribuídos e
compensados entre as partes.

Em contrapartida, o Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil, Lei 8.906/1994, em seu artigo
23, determina que os honorários de sucumbência
pertencem ao advogado, podendo ele executar de
forma autônoma o respectivo valor, podendo, inclusive,
requerer precatório em seu nome, quando for o caso.

No mesmo sentido do Código de Processo
Civil foi, em 2004, elaborada a Súmula 306 do STJ,
com os seguintes dizeres: “os honorários
advocatícios devem ser compensados quando
houver sucumbência recíproca, assegurado o
direito autônomo do advogado à execução do saldo
sem excluir a legitimidade da própria parte.”.

Primeiramente, há que se notar alguns
critérios utilizados para solver eventuais conflitos

normativos.
Conforme o critério da especificidade, uma

norma que trata de determinado conteúdo de forma
mais específica, sobrepõe-se a uma norma que trata
de forma contrária o mesmo assunto, porém, de
modo genérico, amplo.

O critério cronológico, por sua vez, faz com
que uma norma nova revogue uma norma mais
antiga que trate do mesmo conteúdo de forma
diversa.

Por fim, uma norma hierarquicamente
superior tem o poder de permanecer em pleno vigor
em detrimento daquelas de hierarquia inferior, ainda
que sejam mais recentes ou mais específicas.

Assim sendo, ocorrendo o choque entre
normas o resultado deve ser a expurgação de uma
delas do ordenamento jurídico com base nos
critérios acima citados, ou seja, havendo o choque
de normas, uma delas deixa de existir, sendo
revogada ou, no mínimo, derrogada.

Isso posto, percebe-se a existência de um
conflito de normas entre o que estabelece o Estatuto
da OAB, em seu artigo 23, e o que estabelece o
Código de Processo Civil, em seu artigo 20, bem
como em relação ao entendimento da Súmula 306
do STJ.

4.2 O Rateio dos Honorários no Caso de
Sucumbência Recíproca

Conforme o artigo 21 do Código de Processo
Civil, “se cada litigante for em parte vencedor e
vencido, serão recíproca e proporcionalmente
distribuídos e compensados entre eles os
honorários e as despesas.”.

Porém, o parágrafo único do artigo em estudo
estabelece que quando a sucumbência de um dos
litigantes for mínima, a outra parte do processo
responderá inteiramente pelas despesas e
honorários.

Assim, observa-se que a disposição legal que
impõe o pagamento recíproco e proporcional dos
honorários e despesas na sucumbência recíproca
encontra exceção em seu parágrafo único, segundo
o qual, tais custos serão arcados pela parte
contrária a que teve seu pedido decaído em parte
não essencial ou substancial.

Para que isso seja aplicado, na hipótese da
regra, é necessário que se calcule o valor total dos
gastos do processo e sua divisão entre os litigantes
na proporção de suas sucumbências. É importante
que todos os gastos sejam somados por inteiro antes
de qualquer divisão, para que ambas as partes
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possam apurar suas parcelas e proceder à devida
compensação.

Boa parte da doutrina e jurisprudência afirma
ser esse o procedimento a ser adotado. Assim,
somando-se as despesas processuais e honorários,
dividir-se-ia o valor na proporção da sucumbência
pagando, por exemplo, uma das partes 40% e a
outra 60% do valor resultado.

4.3 Da impossibilidade da Compensação dos
Honorários Advocatícios

Pelo que expõe Gonçalves (2006), após o
advento da Lei n.º 8.906/94, não mais haveria em
relação à possibilidade da execução pelo advogado,
por si, da verba de honorários de sucumbência
imposta na sentença. É claro que o artigo 23 da
referida lei estabelece como de propriedade do
advogado os honorários incluídos na condenação,
por arbitramento ou sucumbência, podendo ele, por
isso, executá-la de forma autônoma, se preferir.

Essa, conforme Gonçalves (2006, p. 136) é
uma das razões pelas quais “podem [os honorários
de sucumbência] ser compensados com
condenação imposta às partes, nem podem ser
objeto de transação, senão com o seu
consentimento.”. Fica claro que para que haja a
referida compensação dos honorários de
sucumbência, deve haver a manifestação de
liberalidade e vontade dos advogados nesse
sentido.

Tal assertiva é respaldada quanto se aplica
os critérios de solução de antinomia.

Percebe-se que a Lei 8.906/1994 é posterior
ao Código de Processo Civil, de 1973. Observa-se
aqui a revogação de uma lei mais nova agindo
sobre uma lei mais antiga, de forma a fazer vigorar
a premissa de que o honorário de sucumbência é
devido ao advogado, é da propriedade do
procurador, não da parte.

Da mesma forma se vê operando no caso o
critério da especialidade. A Lei 8.906/1994 trata
de modo específico, tanto que mais completo, da
normatização dos honorários advocatícios. Em
contrapartida, o Código de Processo Civil trata da
questão de forma genérica. Assim, percebe-se que
a Lei 8.906/1994 sobrepõe às disposições do Código
de Processo Civil que a ela foram contrárias, como
é o caso da rubrica dos honorários, no que tange à
questão de a quem pertencem as verbas tidas a
título de honorários sucumbenciais.

Como já visto no subitem 3.3, não se admite
a compensação quando as pessoas entre quem se

compensariam os valores não são devedores entre
si.

Disso podem-se tirar duas conclusões: a
primeira é que as pessoas devem ser credoras e
devedoras entre si; a segunda é que ambas as
pessoas devem compensar as dívidas recíprocas
com bens de sua titularidade.

Na compensação de honorários recíprocos,
percebe-se que as pessoas não são devedoras entre
si. Os que são devedores entre si são as partes do
processo. Não há qualquer relação de débito e
crédito no que tange a uma das partes e o
procurador da outra. Não há identidade entre quem
é credor e quem acaba por adimplir o crédito, no
caso, o advogado.

Assim sendo, é faltante o pressuposto
principal, caracterizado pela falta de reciprocidade
aqueles que compensariam o débito. A parte e o
advogado adverso não são devedores e credores
entre si ao menos tempo.

Posteriormente, observa-se que as parte não
tem titularidade para se apropriar das verbas
sucumbenciais destinadas a título de honorários aos
advogados. A partir do momento em que há tal
compensação, observa-se enriquecimento ilícito,
pois, sem qualquer manifestação dos procuradores,
a verba a eles destinada de forma autônoma é
utilizada para proceder à quitação de verbas a eles
estranhas.

Nessas circunstâncias a quantia destinada aos
advogados é simplesmente desviada para adimplir
os débitos dos seus clientes reciprocamente
sucumbentes, sem quem tenham os procuradores
demonstrado qualquer intenção de fazê-lo.

Não obstante isso, ainda sob os ensinamentos
de Gonçalves (2006, p.137):

Nada impede que o advogado prefira
executar os honorários em nome da parte,
somando-os ao valor do principal. É o que
ficou decidido pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Os honorários do
advogado, embora pertençam ao advogado
e constituam direito autônomo para sua
execução, podem ser incluídos na execução
promovida pela parte que venceu a ação de
indenização, especialmente quando o
profissional da ação de conhecimento é o
mesmo que patrocina a execução” (STJ, 4.ª
Turma, REsp 163.893-RS, Rel. Min. Ruy
Rosado, j. 21-5-1998, dando provimento
parcial, v. u., DJU, 19-10-1998, p. 108).

O mero fato de existir possibilidade de
execução conjunta dos honorários sucumbenciais
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do advogado com as verbas deferidas à parte não
significa que tais verbas estejam sob a sua
disposição. Trata-se conduta de ordem
meramente prática adotada com o fito de evitar
maiores prolações na efetivação do que foi
decidido na lide, apenas forma de dar maior
celeridade e efetivar o Princípio da Economia
Processual. É certo que tais verbas não podem
ser utilizadas na compensação.

Ademais, quanto ao caráter alimentar das
verbas honorárias, salienta Bueno (2011, p. 275):

A 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal,
em julgamento mais recente (STF, 1.ª Turma,
RE 470.407/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
9.5.2006, DJ 19.5.2006), contudo, teve
oportunidade de recusar qualquer distinção
entre os honorários advocatícios, que
merecem, em qualquer caso, tratamento de
verba alimentar porque representam, por
definição, a contraprestação de um serviço
prestado e, como tal, tem como finalidade
primeira a de prover a subsistência do
profissional que os prestou e o de sua
família.

Donizetti (2011, p. 130/131), em sua obra,
também salienta o caráter alimentar dos honorários
advocatícios ao dizer que

predomina na jurisprudência o
entendimento de que a verba honorária de
sucumbência, assim como os honorários
contratuais, tem natureza alimentar. Assim,
quando a condenada for a Fazenda Pública,
o pagamento de tal crédito ocorrerá via
precatório, observada ordem especial para
os créditos de natureza alimentícia (artigo
100 da CF).

Por sua vez, ensina Mamede (2011, p. 229/
230):

Como os honorários pertencem ao
advogado, somente ele poderá dispor do
respectivo crédito, garantindo-lhe o mesmo
artigo 23 do EAOAB o direito autônomo
para executar a sentença nessa parte,
podendo requerer que o precatório, quando
necessário, seja expedido em seu favor. A
transação firmada pela parte só pode incluir
direitos dela, parte, não direitos de outrem;
e o crédito dos honorários sucumbenciais
pertence ao advogado. Se a parte transige
com o direito do advogado, o ajuste não
terá eficácia em relação ao causídico que
conservará o direito à execução da verba
sucumbencial.

Assim, como já exposto anteriormente quando
a compensação foi tratada especificamente, a verba
honorária não poderia ser tida como objeto
compensador, vez que tem caráter alimentar.

O artigo 373, inciso II e III do Código Civil,
estabelece de forma expressa que é vedada a
compensação de dívidas originadas de alimentos
ou se for insuscetível de penhora.

Assim, os honorários, por serem decorrentes
de remuneração pelo trabalho do advogado para
prover o seus sustento, têm caráter alimentar e,
não bastando isso, caso seja denotado outro sentido
ao que prescreve o inciso II, ainda assim não
haveriam de ser os honorários compensados pois
insuscetíveis de penhora, dentre outros fatores, pelo
fato de serem verba alimentar.

Pelas razões expostas, não há de se falar em
prevalência do Código de Processo Civil ou da
Súmula 306 do STJ sobre o entendimento
decorrente do que estabelece a Lei 8.906/1994
sobre os honorários sucumbenciais, afirmando-se,
assim, a impossibilidade da compensação de
honorários no caso de sucumbência recíproca das
partes.

5 CONCLUSÃO

Frente a todo o exposto, levando-se em
consideração os ensinamentos postos a respeito
dos honorários advocatícios, do instituto da
compensação, das hipóteses de antinomias, bem
como das formas de solucioná-las e do respeito
aos princípios constitucionais, processuais civis e
gerais de direito, chegou-se à conclusão de que os
honorários sucumbenciais seriam impassíveis de
compensação.

Isto ocorre devido à falta de obediência aos
próprios pressupostos da compensação, como falta
de pessoas que sejam entre si credores e
devedores, bem como falta de titularidade dos
honorários pelas partes, o que impossibilitaria o seu
uso na compensação sem que houvesse, ao menos,
aquiescência do procurador.

Outra razão que respalda o entendimento é
o caráter alimentar dos honorários, natureza essa
consolidada nos Tribunais e que impede a
compensação, pois as verbas são essenciais ao
sustento do advogado e sua família, sendo pagas
como forma de remuneração pelo seu labor ao
longo da lide.

Assim, resta-se clara a impossibilidade da
compensação de honorários sucumbenciais entre
as partes reciprocamente sucumbentes.
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RESUMO

O artigo propõe um estudo dos alimentos
compensatórios, distinguindo-os dos demais, para
que posteriormente se questionem os aspectos
processuais correlatos. Pretende-se analisar a
prestação compensatória em uma óptica
procedimental, considerando o Anteprojeto do novo
Código de Processo Civil, a fim de analisar a
necessidade ou não da inclusão de um procedimento
específico a essa espécie de alimentos no novo
diploma legal. Por fim, criticar e sugerir o
tratamento aos alimentos compensatórios no novo
Código, no que se refere à possibilidade da
decretação de prisão civil como forma de
execução, considerando a Teoria Geral do
Processo e os princípios do Estado Democrático
de Direito, em harmonia com a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.

Palavras-chave: Alimentos compensatórios.
Prisão civil. Novo Código de Processo Civil.

ABSTRACT

This article proposes a study of compensatory
alimonies, distinguishing them from others, and then
questions the related procedural aspects. An
analysis of the compensatory alimonies, in a
procedural point of view, considering the Draft for
a new Procedure Civil Code, is intended, in order
to analyze the need for inclusion of a specific
procedure for this alimony species on the new law.
Finally, criticize and suggest the regulation of the
compensatory alimonies on the new Code, in
relation to the possibility of civil prison as a
enforcement way, considering the Procedural
Theory and the principles of the Democratic State
in the rule of Law, in harmony with the Constitution
of Federative Republic of Brazil.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende esclarecer as
espécies de alimentos do Direito de Família,
destacando as características e os princípios
comuns a todas. Após, destacar as peculiaridades
dos alimentos de cunho compensatório, definindo
seus princípios próprios e peculiaridades. Para tal,
utiliza-se o método dedutivo e aplica-se a técnica
bibliográfica de pesquisa.

Após a apresentação da matéria relativa aos
alimentos, busca-se compreender seus aspectos
processuais, especialmente sobre o procedimento
de execução. Em seguida, relaciona-se o tema com
o Anteprojeto do novo Código de Processo Civil,
para, por meio de uma análise crítica, apontar a
necessidade de adequação das formas de
execução, especialmente a prisão civil do devedor
de alimentos compensatórios, na nova lei.

2 ASPECTOS PROCESSUAIS DOS
ALIMENTOS

2.1 Características e Fundamentos dos
Alimentos no Direito de Família

Todo ser humano tem necessidades básicas
a satisfazer, para a manutenção da própria vida.
Como todo ser vivo, as pessoas precisam de
alimentos, sustento para o corpo, energia para se
manterem vivas e realizarem as tarefas cotidianas.

À primeira vista, imagina-se que essa fonte
de substratos se limita aos alimentos, como
comumente conhecidos, ou seja, simplesmente
como comida, básica à sobrevivência animal.
Entretanto, em uma concepção mais ampla, como
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juridicamente informa o princípio da dignidade da
pessoa humana, é preciso mais do que apenas o
sustento imediato do corpo.

Com o advento da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 1988 (CRFB/1988), pelo
seu artigo 1.º, o princípio da dignidade da pessoa
humana foi elevado ao posto de fundamento do
Estado Democrático de Direito. A nova leitura que
se dá à pessoa exige um tratamento de respeito e
manutenção de sua sobrevivência.

A partir disso, o conceito de alimentos se
amplia para se adequar a essa nova concepção.

Alimentos são, pois, as prestações devidas,
feitas para que aquele que as recebe possa
subsistir, isto é, manter sua existência,
realizar o direito à vida, tanto física (sustento
do corpo) como intelectual e moral (cultivo
e educação do espírito, do ser racional). [...]
compreende tudo o que é necessário às
necessidades da existência: vestimenta,
habitação, alimentação e remédios em caso
de doença (CAHALI, 2013, p. 16).

Com isso, a abrangência dos alimentos passa
a alcançar todos os aspectos de vida digna. Não
se fala mais somente em alimentação, mas também
em vestuário, saúde, lazer, morada, cultura, estudo.
A finalidade da prestação alimentícia deixa de ser
a simples manutenção da vida do credor, para se
tornar a manutenção da sua vida digna.

É dever da pessoa, em primeiro lugar, manter-
-se e sustentar-se pela própria força de trabalho.
Quando alguém se vê impossibilitado de manter
por conta própria a sua subsistência, o Direito lhe
garante a busca pela sobrevivência, por meio do
pedido de alimentos. O Código Civil brasileiro de
2002 (CC/2002), em seu artigo 1.694, determina
que os alimentos podem ser pedidos entre parentes,
cônjuges e companheiros. Caso não haja quem
deva, pelo dispositivo de lei, prestar a pensão
alimentícia, é função do Estado fornecer a quem
necessite os meios de sobrevivência.

Saliente-se que esses alimentos, originados
do dever legal, pertencem ao ramo do Direito de
Família. No ordenamento jurídico pátrio, existem
ainda os alimentos oriundos da responsabilidade
de reparar dano decorrente de ato ilícito (alimentos
ressarcitórios ou indenizatórios) e de estipulação
contratual inter vivos, que se relacionam com o
Direito das Obrigações, e o legado de alimentos,
que surge de disposição testamentária, sendo
regulado pelo Direito das Sucessões.

A prestação de alimentos entre parentes,
cônjuges e companheiros encontra fundamento no

princípio da solidariedade familiar, “sendo uma
obrigação personalíssima devida pelo alimentante
em razão do parentesco que o liga ao alimentado,
e no dever legal de assistência em relação a
cônjuge ou companheiro necessitado.” (DINIZ,
2012, p. 1.241). É possível que o necessitado
busque, por meio do Poder Judiciário, a ajuda que
aqueles que lhe são próximos devem prestar.

Nesse caso, o Juiz poderá, assim que receber
a petição, determinar um valor a ser pago desde a
citação, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 5.478/
68 (Lei de Alimentos), com o objetivo de sustentar
o credor durante o processamento do pedido, desde
que esteja presente o elemento autorizador da
fixação da obrigação alimentar: o binômio
necessidade-possibilidade (artigo 1.695 do CC/
2002). Restando demonstrados logo na inicial a
existência desse pressuposto e provado o vínculo
de parentesco, de matrimônio ou de convivência,
que criem a obrigação legal de prestar alimentos,
esta prestação provisória será determinada em
decisão interlocutória pelo Magistrado.

O valor fixado deverá ser pago até que haja
uma Sentença definitiva ou até o momento em que
as alterações das circunstâncias justifiquem nova
decisão, que altere ou extinga essa obrigação
provisória.

Os alimentos provisórios estão previstos na
Lei de Alimentos, lei que disciplina o rito especial
da ação de conhecimento acerca da prestação
alimentar. Já os alimentos provisionais encontram
respaldo no Processo Civil, conforme artigo 1.706
do CC/2002, como forma de medida cautelar.
Embora a fonte legal seja diversa, guardam o
mesmo fim: evitar o perecimento de quem
necessita dos alimentos, durante o curso do
processo.

Diferente dessas espécies são os alimentos
transitórios. “Apesar de não existir expressa
previsão legal, os alimentos transitórios encontram
grande receptividade na doutrina e jurisprudência
do País, por serem benéficos tanto para o
alimentante, como para o alimentando, além de sua
consonância com o princípio da razoabilidade.”
(SOUZA; SIQUEIRA, 2012, p. 39). Estes não são
fixados em decisão interlocutória, mas sim em
sentença. Ocorre que essa prestação já nasce com
termo ou com condição resolutiva. Destina-se a
garantir a vida digna do credor por um tempo em
que este não pode se manter por seus próprios
esforços. É o tempo que o credor precisa para
criar meios de se inserir no mercado de trabalho e
passar a auferir a sua renda. A exoneração, nessa
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espécie, não depende de nova decisão. Ocorre
automaticamente com o transcurso do período
determinado ou ocorrência da condição prevista.

Ainda que seja ampla a classificação
doutrinária dos alimentos, todas as modalidades
guardam características comuns. Os alimentos, de
forma geral, não podem ser renunciados, não se
transmitem como obrigação, não são passíveis de
penhora e, uma vez recebidos, não podem ser
repetidos.

2.2  A Prestação Compensatória e suas
Finalidades

Como visto, os alimentos são devidos, no
Direito de Família, entre parentes, cônjuges e
companheiros. O dever alimentar que existe para
aqueles que estão ligados pelo matrimônio ou que
estão na constância de uma união estável se baseia
no dever de mútua assistência imposto pela lei,
respectivamente, pelos artigos 1.566, III, e 1.724,
ambos do CC/2002.

Assim, é dever dos cônjuges e dos
companheiros socorrer aquele com quem
constituíram família, nos casos de necessidade.

Ocorre que esses vínculos podem ser
dissolvidos. O casamento pode ser encerrado por
meio do divórcio, sem se falar mais em separação,
após a Emenda Constitucional 66 de 2010 – com a
vênia dos que entendem diversamente –, e os que
vivem em união estável podem encerrar a
convivência ou dissolver a união judicialmente,
caso tenha sido registrada ou reconhecida.

Com essa ruptura, os sujeitos, que viviam em
comunhão de vida, partilhando conquistas e
mantendo um padrão social, tem que trilhar
caminhos separados, cada um por si. Nesse
instante, pode ocorrer que um deles não tenha as
condições de sustentar a mesma condição de que
dispunha quando unido ao outro.

Por vezes, em uma relação, o homem fornece
o sustento econômico direto, por ter mais
reconhecimento no mercado de trabalho, enquanto
a mulher apresenta sua assistência na forma de
tarefas domésticas ou com uma quantia financeira
menor, em razão da histórica desigualdade de
remunerações.

Dissociando os papéis exercidos do gênero, a
fim de não se manter nenhum estereótipo, tem-se
que, em uma relação, quase sempre haverá aquele
que sustente o lar e o padrão de vida do casal com
uma parcela monetariamente maior. A partir disso,
quando da dissolução dessa relação, uma das partes

restará “prejudicada”, considerando o modo de vida
que passará a ter.

A fim de minimizar essas disparidades, o
direito brasileiro adotou do direito comparado uma
modalidade de alimentos que serve justamente para
compensar essas desigualdades: os alimentos
compensatórios. São alimentos que não se destinam
à sobrevivência do credor, mas sim à manutenção
de um padrão social que antes era comum ao casal,
reconhecendo a importância da assistência
imaterial que o agora hipossuficiente prestou
durante toda a relação.

A pensão alimentícia compensatória surge
e ganha força no ordenamento jurídico
brasileiro em consequência do comando
constitucional de reparação das
desigualdades entre cônjuges ou
companheiros, que antes da ruptura do
relacionamento se regiam pela mútua
assistência, ao lado de outros deveres
morais, tais como fidelidade, convivência e
respeito recíproco. Nas palavras de Rolf
Madaleno, “é o socorro mútuo que os
cônjuges e conviventes devem respeitar e
se ajudar reciprocamente, atuando sempre
no interesse da família, que segue unida e
solidária”. O desfazimento de um
casamento, especialmente aqueles que se
prolongaram no tempo, e tiveram uma
história de cumplicidade e cooperação, não
pode significar desequilíbrio no modo e
padrão de vida pós-divórcio (PEREIRA,
2012, p. 230).

Destaca-se que essa prestação
compensatória se funda nos princípios da igualdade,
solidariedade familiar, responsabilidade e dignidade
da pessoa humana. A determinação do seu
quantum não está estritamente vinculada ao
binômio necessidade/possibilidade, pois “serve para
amenizar o desequilíbrio econômico, no padrão de
vida de um dos cônjuges, por ocasião do fim do
casamento. Assim, o quantum alimentar é aquele
que proporciona e equipara o mesmo padrão
socioeconômico a ambos os divorciados.”
(PEREIRA, 2012, p. 231).

Observa-se, portanto, que a prestação
compensatória não tem caráter alimentar-
-assistencial e, desse modo, suas
características diferem dos alimentos
tradicionais (CC/2002, art. 1.707), sendo
passível de renúncia, cessão, compensação
ou penhora. Pelo mesmo motivo, o
inadimplemento da pensão compensatória
não justifica a decretação da prisão civil
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do devedor prevista no art. 733, §1.º, do
CPC. (SOUZA; SIQUEIRA, 2012, p. 41)

Se diversos os seus fundamentos, os
alimentos compensatórios deveriam ter também
tratamento legal diferenciado, explicitando as suas
peculiaridades e indicando regras compatíveis com
as suas características próprias.

3 ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS

3.1 Alimentos no Atual Código de Processo
Civil

No que se refere à questão processual dos
alimentos, dois diplomas legais devem ser
considerados. Na Lei n.º 5.478/68, a Lei de
Alimentos, com as alterações da Lei n.º 6.014/73,
que adequou a primeira ao atual Código de Processo
Civil (CPC), que também é do ano de 1973, tem-se
o procedimento especial ditado para a fase de
conhecimento. Com a promulgação dessa Lei,
pretendeu-se “sistematizar o processo da ação de
alimentos no sentido de sua maior celeridade e
eficiência, imprimindo-lhe um rito especial tendente
a minorar o desespero daqueles que só pelas vias
judiciais conseguem constranger o responsável ao
adimplemento da obrigação alimentícia.” (CAHALI,
2013, p. 528). Aplica-se para pleitear alimentos de
quem tenha o dever legal de prestá-los.

Fixados os alimentos na ação cognitiva, caso
o alimentante não cumpra sua obrigação, resta ao
alimentando promover a execução do seu crédito,
regida pelo Código de Processo Civil, observadas
algumas disposições específicas da Lei de
Alimentos.

Estão previstas três formas de execução no
CPC: a do artigo 732, por meio de expropriação; a
do art. 733, que enseja a prisão civil do
inadimplente; e a do art. 734, que determina o
desconto em folha de pagamento do devedor.

A primeira modalidade tem por objeto a
expropriação de bens do devedor, a fim de
satisfazer o direito do credor. É o meio pelo qual
se cobra a chamada “dívida antiga”, anterior aos
últimos três meses, considerando o momento da
propositura da ação. Também se aplica aos casos
em que foi decretada a prisão civil do devedor e
este, mesmo a cumprindo integralmente, não pagou
a dívida. Segue as normas da execução por quantia
certa contra devedor solvente.

A aplicação do artigo 733, com consequente
prisão do devedor, só ocorre para a cobrança dos

três últimos meses e dos que forem vencendo no
curso da lide. Trata-se de meio excepcional de
executar o débito, pois grave é a medida de prisão.
Trata-se, na verdade, de exceção à regra,
constitucionalmente prevista no inciso LXVII, art.
5.º, da CRFB/1988: “não haverá prisão civil por
dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento
voluntário de inescusável de obrigação alimentícia
e a do depositário infiel;”.

Justifica-se a aplicação de medida tão
drástica pelo fato de a “dívida nova” – referente
aos três meses anteriores à execução, cumulando-
-se com as prestações que vencerem ao longo do
processo, a única que pode ser cobrada por essa
modalidade de execução – ainda possuir seu
caráter de urgência. Não pode, nesse caso, o
alimentando sobreviver sem a prestação. Buscando
garantir a dignidade e a vida do credor, é autorizada
a decretação da prisão pelo prazo de um a três
meses. Trata-se de medida coercitiva extrema,
razão pela qual sua determinação deverá ser
cautelosa.

Assim, a prisão civil é meio executivo de
finalidade econômica; prende-se o
executado não para puni-lo, como se
criminoso fosse, mas para forçá-lo
indiretamente a pagar, supondo-se que
tenha meios de cumprir a obrigação e queira
evitar sua prisão, ou readquirir sua
liberdade. [...] Embora seja certo que a
prisão civil por dívida alimentar – e a
experiência o demonstra – é o único meio
eficaz em condições de remover a
recalcitrância de grande número de
devedores inadimplentes, também é certo
que expressiva jurisprudência a tem
condenado com veemência, preconizando
excepcionalidade na sua aplicação
(CAHALI, 2013, p. 735-736).

Como terceira modalidade, está o desconto
em folha de pagamento. Pode ocorrer que, já no
processo de conhecimento, o Juiz determine o
desconto direto sobre a renda o alimentante em
favor do alimentando. Entretanto, em não sendo
desde já escolhida essa forma de pagamento, nada
obsta que a execução se dê por esse meio, nos
termos do artigo 734, do CPC. Assim, “o desconto
em folha de pagamento pode ser usado tanto para
o desconto das prestações vincendas como das
vencidas, desde que em quantitativo suportável pelo
alimentante e recomendado para as hipóteses de
dificuldade de executar-se o débito de outra
maneira.” (RAMOS, 2012, p. 194).
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Todos os alimentos advindos do Direito de
Família são exigíveis por esses três meios. Não
importa sua classificação. O que se considera é o
seu caráter de dívida alimentar, ou seja, destinada
à garantia da sobrevivência.

Daí surge a exceção à regra. Como visto, os
alimentos compensatórios não guardam a finalidade
existencial. Sua função é de minimizar o
desequilíbrio econômico entre cônjuges ou
companheiros que romperam suas relações. E já
que lhes falta esse caráter de garantia da
sobrevivência, não se justifica a possibilidade de
se decretar a prisão como forma de se executar
quantias devidas e não pagas.

É entendimento da doutrina e jurisprudência
a impossibilidade de se executar prestações
compensatórias com base no artigo 733 do CPC.
Não seria razoável privar alguém de sua liberdade,
de forma tão gravosa, sendo que não há risco à
vida do credor desses alimentos. Sobre a aplicação
restrita dessa forma de execução, preleciona Yussef
Said Cahali:

E, em função de sua excepcionalidade, como
meio coercitivo que se dirige contra a
liberdade do indivíduo, não se admite a
prisão civil por alimentos senão em virtude
de norma expressa. Aliás, exatamente por
isso, a prisão civil por dívida, como meio
coercitivo para o adimplemento da
obrigação alimentar, é cabível apenas no
caso dos alimentos previstos nos arts. 1.566,
III, e 1.694 do CC/2002, que constituem
relação de direito de família (CAHALI, 2013,
p. 737).

Como se vê, a possibilidade de prender o
devedor de alimentos só é adequada quando se
tratar de alimentos destinados à sobrevivência,
regidos pelo Direito de Família. Caso o alimentante,
além da prestação compensatória, receba
alimentos destinados à sua mantença, estes serão
executáveis normalmente, inclusive por meio da
prisão civil, se for o caso. Mas por observância à
proporcionalidade, esse rito excepcional de
cobrança não se aplica aos alimentos
compensatórios, sob risco de mitigar injustamente
a garantia constitucional de liberdade. Deve ser
lembrado que a “garantia constitucional de um
direito está no dever do Estado em positivar e
proteger o exercício dos direitos fundamentais,
frente a atos lesivos praticados por terceiros.”
(SOUZA, 2013, p. 34).

No caso de inadimplência dos alimentos
compensatórios, deverá ser suficiente a execução

por expropriação de bens, desconto em folha de
pagamento, e outros meios considerados razoáveis.
Inclusive por inscrição do devedor em cadastros
de proteção ao crédito, o que já vem sendo
determinado em alguns casos, havendo até mesmo
projeto de lei para regulamentação dessa
possibilidade (LAGRASTA NETO, 2012).

3.2  Alimentos Compensatórios e a sua
Inclusão no Novo Código de Processo
Civil

Após quarenta anos da publicação do atual
Código de Processo Civil, que ao longo desse tempo
sofreu alterações e adaptações por mais de
quarenta leis, está sendo editada uma nova lei de
ritos, Projeto de Lei n.º 8.046/2010.

Na Exposição de Motivos do Anteprojeto do
Novo Código de Processo Civil, são destacados
os cinco objetivos maiores da edição do novo
Código: busca por maior harmonia com a
Constituição da República Federativa do Brasil, a
contextualização social da lei processual, a
simplificação do processo, a garantia do maior
rendimento possível e a organicidade e coesão.

O Código atual (CPC), desde 1973, passou
por diversas alterações, o que ocasionou alguma
perda da sistematização lógica, dificultando a
interpretação e aplicação das normas. Também,
durante esse tempo, houve natural transformação
e desenvolvimento da sociedade, o que acarreta
certo anacronismo, em alguns pontos.

Entretanto, o fato que merece maior destaque,
pelo impacto que causou, é o advento da CRFB/
1988, que alterou os paradigmas, evidenciando a
qualidade de Estado Democrático de Direito e
assegurando dignidade à pessoa humana, por meio
das garantias constitucionais.

Dentre suas inovações, destacaram-se,
também, as garantias processuais. O acesso à
Justiça, a duração razoável do processo, a ampla
defesa, o contraditório, a inafastabilidade da
jurisdição, a gratuidade de justiça, passaram a ter
status de garantia constitucional. E, embora tenha
sido recepcionado pela CRFB/1988, o CPC não
apresenta plena harmonia com essas inovações.
Assim sendo, um novo Código (CPC) foi proposto
e está sendo discutido pelo Poder Legislativo. O
objetivo é justamente harmonizar o Processo com
as garantias de um Estado Democrático de Direito,
em que se deve valorizar a participação da parte
na construção da decisão. Nessa linha, é de se
destacar:
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[...] o Estado de Direito como princípio de
natureza material e procedimental, porque,
em termos gerais: 1.º) – incide no modo de
proceder da atividade estatal, limitando e
vinculando o exercício do poder pelo
Estado ao direito, a fim de garantir as
liberdades individuais; 2.º) – reconhece os
direitos fundamentais das pessoas; 3.º) –
institui o controle jurisdicional da legalidade
dos atos da administração pública; 4.º) –
concede proteção jurídica às pessoas por
meio dos provimentos jurisdicionais
gerados em contraditório nos processos
(DIAS, 2003, p. 227).

Ocorre que, apesar dos esforços, alguns
pontos passam despercebidos, de modo que não
são adequados aos novos princípios informadores
do processo.

Especificamente, destaca-se a norma relativa
à execução de alimentos. A prisão civil do devedor
de alimentos está mantida no Anteprojeto do novo
Código de Processo Civil, seja por meio de
execução de título extrajudicial ou por cumprimento
de sentença, distinção que foi finalmente
regulamentada, pondo fim à discussão sobre a
possibilidade ou não de se aplicar o cumprimento
de sentença para a cobrança de alimentos
judicialmente fixados. Sobre as regras previstas
no Projeto de Lei:

Fica claro, pela leitura do texto em comento
que os alimentos fixados judicialmente
devem seguir o procedimento estabelecido
para o cumprimento de sentença ao passo
que os alimentos fixados extrajudicialmente,
devem sujeitar-se ao procedimento
estabelecido para a satisfação dos títulos
executivos extrajudiciais. [...] Mas, o ponto
mais relevante foi o que estabeleceu a
possibilidade de decreto de prisão em caso
de descumprimento da obrigação alimentar,
tenha ela sido fixada de forma extrajudicial
(art. 867, § 1º.) ou judicial (art. 514, § primeiro)
(RAMOS, 2012, p. 204)

Viável a presença da prisão na nova lei como
meio coercitivo para a cobrança do débito
alimentar. Afinal, com o objetivo de garantir a
qualidade de pessoa humana digna do alimentando,
é que se estabelece uma norma de tão graves
consequências.

Mas, infelizmente não foi considerada a
possibilidade de incluir na previsão legal expressa
a exceção referente aos alimentos compensatórios.
Deixou-se de lado a oportunidade de regulamentar
a situação, pondo fim a qualquer divergência que

venha a ser suscitada.
Esqueceu-se que o devedor de alimentos

também é sujeito de direitos, e que por isso mesmo
lhe é garantida a dignidade da pessoa humana. Ao
lado da indispensabilidade dos alimentos devidos
ao credor, está a dignidade e liberdade do devedor.
Em razão disso, a prisão civil deve observar
minuciosamente os requisitos, quais sejam, a
inadimplência voluntária e inescusável de alimentos
destinados à sobrevivência. E, especificamente
para o caso do devedor de alimentos
compensatórios, deveria ser expressamente
prevista a exceção para o cabimento dessa coerção
como forma de executar esse débito alimentar.

A nova lei adjetiva deveria atentar à situação
do devedor de alimentos compensatórios, por meio
de uma regra processual harmônica com os
princípios constitucionais, uma vez que na “busca
da eficácia dos direitos e garantias fundamentais
do cidadão surge o processo como instrumento
apoiado em princípios, constituindo realidades
jurídicas que devem guardar conformação com a
CRFB/1988. No âmbito da cidadania, o processo
é o caminho da efetividade das garantias
constitucionais asseguradas.” (SOUZA, 2013, p.
26). E essas garantias devem ser asseguradas a
todos os sujeitos da relação processual.

Necessário é que, durante a revisão do novo
texto, atentem às peculiaridades dos alimentos
compensatórios que, embora não previstos na lei
material, por terem características próprias e por
serem informados por princípios diversos daqueles
referentes às demais espécies, merecem o destaque
de não ser possível a sua execução por meio da
prisão civil.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prestação compensatória, destinada ao
restabelecimento do equilíbrio econômico entre ex-
-cônjuges e ex-companheiros, difere dos demais
alimentos regulados pelo Direito de Família. Seus
princípios informadores, a forma de cálculo do seu
quantum, a sua finalidade e o seu fundamento são
específicos, o que faz com que demandem especial
atenção quanto ao seu regulamento.

Por não estarem previstos na legislação
material, o seu tratamento procedimental é
esquecido pelo legislador, que o faz de forma
deficiente, deixando a cargo da doutrina e
jurisprudência a consideração de seus caracteres
a fim de adequar o processo às garantias
constitucionais.
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No que tange à prisão civil do devedor de
alimentos compensatórios, esta não pode ser
decretada, por falta de amparo legal e
principiológico. Não é proporcional mitigar o direito
constitucional à liberdade quando não há risco à
integridade e à vida do credor da prestação
compensatória.

Tal abordagem não foi considerada quando
da elaboração do Anteprojeto do novo Código de
Processo Civil, embora já reconhecida pela melhor
doutrina e jurisprudência. Dessa forma, enquanto
ainda em elaboração e tramitação, é preciso que o
Projeto sofra as alterações devidas para incluir
expressamente a exceção quanto à aplicação da
prisão civil como forma de executar o débito
alimentar compensatório.
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RESUMO

Soberania Privada: a impotência dos ordenamentos
jurídicos nacionais na regulamentação do capital
transnacional. Desde 2007 observa-se uma crise
financeira mundial que revela a impotência dos
ordenamentos jurídicos nacionais em face do
poderio do capital transnacional. O jogo estratégico
das grandes empresas mundializadas está além das
fronteiras regulatórias do Direito nacional, que
permanece preso na soberania de seu território.
No entanto, surge um novo soberano, privado e
supraestatal, etéreo como o próprio mercado, mas
poderoso. Este soberano se impõem de forma a
revelar a faceta moderna e perversa do novo
capitalismo globalizado.

ABSTRACT

Private Sovereignty: the impotence of national legal
systems in the regulation of transnational capital.
Since 2007 there is a global financial crisis reveals
the impotence of national legal systems in the face
of the power of transnational capital. The strategic
game of big globalized companies is beyond the
boundaries of the regulatory law, that remains
trapped in the sovereignty of its territory. However,
there is a new sovereign, supranational and private,
ethereal as the market itself, but powerful. This
sovereign are needed to reveal the perverse aspect
of the new modern and globalized capitalism.

1 INTRODUÇÃO

Nos anos de 2007 e 2008, as pessoas
observaram uma crise financeira mundial que
derrubou mercados e tolheu empregos. Algumas
empresas, paralisadas e impotentes; outras tantas,
atônitas. Mas, a maioria não compreendeu o que
ocorreu. Poucas, entretanto, lucraram.

SOBERANIA PRIVADA: a impotência dos ordenamentos jurídicos nacionais na
regulamentação do capital transnacional

Rodrigo Cavalheiro Rodrigues1

1 Professor Universitário. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Advogado.

Foi a crise do subprime, noticiada pelos meios
de comunicação, que incluíram tal assunto em suas
pautas como se todos soubessem o que isto
significava. Em igual medida, em 2012 se assiste
nos telejornais a crise da Grécia e a recessão
econômica de outros países europeus.

A recessão europeia de hoje é um efeito
direto da crise de alguns anos que, por sua vez,
decorre de uma realidade insofismável: a economia
mundial está globalizada tão fortemente que os
maus negócios de um país refletem em outro, em
uma rede de desgraça financeira. A preocupação,
portanto, deve ser de todos, inclusive daqueles, como
o Brasil, que aparentemente transitam com
estabilidade em meio a tanta confusão.

Neste texto, busca-se demonstrar que nesta
miríade de negócios internacionais impera uma
nova lei do mais forte, sustentada na conveniente
desregulamentação do setor financeiro, quando
globalmente considerado. Pretende-se expor a
impotência dos ordenamentos jurídicos nacionais
para contrabalancear o poder decorrente do capital
transnacional e a consequente inércia dos Estados
diante dos impasses da globalização econômica.

2 GLOBALIZAÇÃO E CRISE
ECONÔMICA

A globalização econômica é um fato, sendo
as empresas multinacionais e os conglomerados
financeiros internacionais seus agentes e a
desregulação jurídica um de seus pilares. Tais
agentes se situam em um novo campo de poder,
além das soberanias nacionais, e se servem das
novas tecnologias de comunicação para
permeabilizar os mercados internos e movimentar
de forma rápida e eficiente seus capitais.

Observando-se a última grande crise
financeira mundial, percebeu-se facilmente que os
ordenamentos jurídicos nacionais são frágeis e
insuficientes diante do poder decorrente do capital
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transnacional. Ocorre que a ordem jurídica ainda
se assenta em uma normatividade hierárquica
restrita aos territórios nacionais. Esta forma de
dogmática não alcança os fatos que se situam além
do Direito interno.

Tomando-se o conceito de soberano privado
supraestatal formulado por Capella (2002) e com
o auxílio metodológico das teorias sistêmicas, é
possível compreender as relações entre Estados,
empresas multinacionais e conglomerados
financeiros que formam o sistema-mundo e a
economia-mundo definidos por Wallerstein (2003).
Nesse contexto, verifica-se o campo de poder do
capital transnacional que não é alcançado pelos
ordenamentos jurídicos nacionais.

A atual conjuntura, e em especial a crise
financeira do início deste século, que teve seu ápice
na segunda metade de 2008, expuseram a
fragilidade das economias estatais em face da
movimentação do capital transnacional. Em muitos
aspectos, os acontecimentos relacionados aos
títulos subprime, estopins e bodes-expiatórios
daquele distúrbio econômico, assemelham-se a
tipos penais, como o do estelionato. No entanto,
nos ordenamentos jurídicos nacionais não se
encontrou solução para as condutas verificadas no
mercado financeiro internacional.

Cabe, apenas para melhor ilustrar tal
situação, uma rápida explicação do que foi a crise
do subprime. No fim do século XX, houve uma
grande procura por imóveis nos Estados Unidos
da América, concomitantemente a uma grande
oferta de crédito no mercado financeiro. Assim,
concedeu-se um grande volume de empréstimos
para aquisição das sonhadas casas próprias. No
entanto, a população estadunidense que ainda não
possuía uma propriedade privada era aquela que
também não tinha rendimentos suficientes, mas que
foi seduzida pela oferta fácil de crédito. Esta classe
de tomador de empréstimo é conhecida naquele
país como subprime.

Seria facilmente perceptível que tais negócios
não eram seguros, não fosse a roupagem
artificialmente concebida pelos engenheiros
financeiros. As dívidas formadas nestes contratos
de empréstimo foram convertidas em títulos,
subdivididas e agrupadas em diversas categorias
de papéis mobiliários, recebendo denominações
técnicas e incompreensíveis. Agências
classificadoras de risco atribuíram a tais papéis um
belo triplo A, nota máxima neste tipo de mercado.
Assim, diversos compradores, dentre eles fundos
de investimento criados com dinheiro de

correntistas de bancos, e os próprios bancos
privados, adquiriram tais valores mobiliários, sem
saber que aquele papel, na verdade, representava
uma dívida com pouco ou nenhum lastro (TORRES
FILHO, 2008).

Passados alguns anos, os títulos não foram
convertidos em dinheiro, por simples falta de
capacidade de pagamento daquele tomador de
empréstimo suprime. Enormes prejuízos
ocorreram. Perderam as pessoas que foram
desalojadas dos imóveis – que não conseguiram
pagar – e também perderam os compradores dos
títulos – que não o converteram em patrimônio real.
Os poucos agentes financeiros intermediários, que
transformaram as dívidas em títulos e os venderam
em mais de trinta países, apenas lucraram. O ápice
desta situação ocorreu em 2007 e 2008, e ficou
conhecida como crise do subprime.

Dentre os compradores que sofrerem
grandes prejuízos, havia alguns bancos privados e
diversas empresas multinacionais que
diversificaram seus negócios para investir no
mercado internacional de títulos mobiliários. Foi
assustador observar que para “salvar” países
iniciou-se um processo de injeção de dinheiro
público no setor privado, sob a alcunha de “ajuda
necessária”, pois a falência das empresas
multinacionais e dos conglomerados financeiros
levaria à derrubada das economias nacionais. A
ordem pública interna se tornou refém do poder
privado transnacional.

A propósito, não houve ajuda financeira para
aquela população estadunidense que não conseguiu
pagar os empréstimos tomados. Eles realmente
perderam suas casas. Igualmente, não houve
nenhum tipo de prisão ou penalidade para aqueles
que venderam como bons, títulos podres, na
denominação brasileira. Estes ficaram apenas com
o lucro.

3 GLOBALIZAÇÃO E CRISE JURÍDICA

A análise de tal crise, que tem seus reflexos
ainda presentes na ordem financeira atual, torna
imperativo o estudo sobre os motivos da impotência
dos ordenamentos jurídicos nacionais para
contrabalancear o poder advindo do capital
transnacional. Para tanto, deve-se compreender o
fenômeno da globalização.

Encontra-se na obra de Dreifuss (1999, p.
178) que

A globalização se assenta na crescente
“horizontalização” econômica dos espaços
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através das fronteiras nacionais, integrando
agentes e processos de pesquisa,
desenvolvimento, produção e
comercialização – nas suas múltiplas e
complexas dimensões, graças aos meios e
métodos de fazer circular rapidamente, por
grandes distâncias e sem restrições, idéias,
pessoas e bens – em cadeias regionais
transfronteiriças e em cadeias globais de
produção e consumo.

O enfoque de Dreifuss se centra em questões
econômicas, oportunidade em que este afirma que
a globalização tem em sua base, entre outros
elementos, a circulação rápida e sem restrições
de bens. Essa falta de restrição, porém, deve ser
entendida como ineficiência dos Estados em
produzir normas jurídicas aptas a regular, fiscalizar
e sancionar as condutas que fazem circular o
capital transnacional.

Discutindo o mesmo tema, Santos afirma que
a globalização econômica é sustentada pelo
consenso neoliberal que tem entre suas bases a
restrição à regulação econômica estatal, resultando
na incapacidade do Estado em controlar o fluxo
do capital transnacional e a subjugação da
soberania às agências financeiras internacionais
(2002, p. 31-37).

A propósito, Santos alerta para a tendência
de se reduzir a globalização ao seu aspecto
econômico, pois verifica que esse fenômeno não é
um único fato, mas um conjunto de relações sociais
que dão origem a diferentes fenômenos que podem
ser chamados de globalização. Para o autor, “não
existe uma entidade única chamada globalização;
existem, em vez disso, globalizações” (2005, p. 55).
Capella, em raciocínio semelhante, ressalta o
caráter multifacetário da globalização (2005, p.
237).

Sem desprezar o alerta de Santos, o presente
texto toma o termo globalização em seu aspecto
econômico, pois é desta faceta que advêm os
grandes impasses da atualidade. E, neste cenário,
tem-se a empresa multinacional como um dos
motivos de inquietude, consoante afirmou Galbraith
ao dizer que esta é um grande fator de incerteza
que exerce grande poder sobre os Estados (1998,
p. 261). Dreifuss, por seu turno, salientou que “as
alianças empresariais emergem no contexto das
diversas modificações e rearticulações que foram
a marca dos anos 80, afirmando a primazia dos
grandes atores corporativos no mercado sobre a
regulamentação governamental.” (1999, p. 126).

No quarto final do século XX observou-se o

fracasso do anseio revolucionário, ao passo que o
capitalismo evoluiu para o atual estádio, em que o
centro das decisões econômicas se encontra nas
empresas multinacionais e nos conglomerados
financeiros internacionais. Disso decorre a
formação de uma nova classe,

uma classe capitalista transnacional está
hoje a emergir cujo campo de reprodução
social é o globo enquanto tal e que
facilmente ultrapassa as organizações
nacionais de trabalhadores, bem como os
Estados externamente fracos da periferia e
da semiperiferia do sistema mundial
(SANTOS, 2005, p. 32).

O capitalista transnacional necessita da
estrutura jurídica dos Estados para viabilizar seus
negócios, temendo, no entanto, qualquer espécie
de intervencionismo. Tal situação, ao invés de
distanciar, estreitou os laços entre governos e
empresas. Ainda que se tenha passado mais de
um século e meio desde o Manifesto de 1848, as
palavras de Marx e Engels ainda servem para
expressar a inquietude em razão da relação capital
e Estado: “o poder político do Estado moderno nada
mais é do que um comitê para administrar os
negócios comuns de toda a classe burguesa.” (2002,
p. 47). A revolução sonhada pelos socialistas não
ocorreu, ao passo que se observou a capacidade
de adaptação da burguesia, que hoje se situa num
plano transnacional, além das fronteiras dos
sistemas jurídicos estatais.

Se, por um lado, as utopias marxistas não se
realizaram, de outra banda as fábulas neoliberais
estão em voga, como se observa no surgimento de
metáforas em debates sobre a globalização, como
a da “Disneylândia universal”. Adverte Ianni: “de
metáfora em metáfora chega-se à fantasia, que
ajuda a reencantar o mundo, produzindo a utopia.”
(2002, p. 24). Como exemplo de fantasia do
desenvolvimento econômico, pode-se citar Sachs,
que produziu a utopia de que ações coordenadas
entre países ricos e pobres são suficientes para
acabar com a fome do mundo (2005, p. 307).

É neste cenário de fantasia que se trata o
mercado como um ente autônomo, quase que vivo
e pensante. Conceito simples, como o de Vieira
(2008, p. 44), de que o mercado é apenas o lugar
onde se encontra a oferta e a procura, são
insuficientes para a análise do fenômeno da
globalização.

Mais adequadas são as lições de Capella, que
fala de um novo campo de poder, no qual um
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soberano privado supraestatal se inter-relaciona
com Estados permeáveis. Este soberano é
constituído pelo poder estratégico das grandes
companhias transnacionais e dos conglomerados
financeiros. Seus instrumentos, dentre outros, são
o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional
e a Organização Mundial do Comércio, incluindo-
-se o General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT). Ele, inatingível, assumiu a orientação
estratégica geral da economia mundializada, ao
passo que o Estado cede às políticas de
desregulação (2002, p. 254-261).

Deve-se evitar o mundo da fantasia
resultante de se antropomorfizar a atividade
mercantil sob o signo do mercado, principalmente
quando da fantasia segue-se à utopia neoliberal,
que traça a desregulação como parâmetro
necessário. Este discurso neoliberal reflete no
Direito, quando então cabe lembrar uma das lições
de Warat: “a força comunicacional da ciência
jurídica passa vitalmente por um jogo de
significados ilusórios; um território encantado onde
todos fazem de conta que o Direito, em suas
práticas concretas, funciona à imagem e
semelhança do discurso que dele fala.” (1995, p.
58). Em vez da ilusão, deve-se buscar
compreender que não existe “o mercado”, mas sim
um soberano privado supraestatal e difuso. Este é
o dono da “mão invisível” daquele.

É essencial, para a investigação ora proposta,
a compreensão deste novo soberano. Bons
resultados podem ser extraídos a partir das teorias
sistêmicas, que auxiliam a revelar a
interdependências entre nações, empresas
multinacionais e conglomerados financeiros. Capra
afirma que foi o biólogo Ludwig Von Bertalanffy
que lançou as bases do pensamento sistêmico, isso
em meio a uma crise paradigmática que colocava
em xeque a epistemologia de base cartesiana. Em
resumo, o pensamento sistêmico transfere o foco
das partes para o todo e, neste, o que se pensa ser
“parte” é um “padrão” posto em uma teia
inseparável de relações. Tais relações formam
sistemas de onde emergem propriedades distintas
dos padrões que se relacionam, de modo que as
propriedades de um sistema não são o simples
resultado da soma das propriedades dos padrões
constituintes. Além disso, observam-se níveis de
sistemas que se relacionam para formar sistemas
maiores, ou seja, sistemas funcionando como
padrões de outros sistemas (2000, p. 46-55).

O pensamento sistêmico pode ser utilizado
como ferramenta metodológica na visualização do

fenômeno da globalização. Para tal fenômeno, os
Estados, empresas multinacionais e conglomerados
financeiros são padrões presos em teias de
relacionamento que resultam em diversos sistemas,
nos quais seria possível localizar facetas da
globalização e a formação do soberano privado
supraestatal. Considerando tal assertiva, busca-se
em Wallsertein a constatação de que o que se
desenvolve é a economia-mundo e não os países
(2000, p. 223). Aplicando-se o pensamento
sistêmico, tem-se que as propriedades do sistema
econômico mundial não se equivalem à soma das
propriedades das economias nacionais.

No entanto, deve-se ter muita cautela, pois
as teorias sistêmicas foram concebidas no bojo das
ciências biológicas com o objetivo de explicar a
interdependência necessária entre seres vivos e,
consequentemente, fundamentar as novas visões
da ecologia. A Biologia está no campo
fenomenológico, sendo que, nesse, os padrões e
relações formadoras de sistemas são naturais. A
Economia e o Direito, por outro lado, integram o
campo do dever-ser, situação em que padrões,
relações e sistemas são criações humanas. A falta
de cuidado na adaptação metodológica pode levar
ao equívoco de se pensar que o sistema-mundo e
a economia-mundo são naturais, o que ocasionaria
um retrocesso às ideias do liberalismo clássico.
Afinal, consoante Santos adverte, a globalização
não é espontânea, mas um conjunto de decisões
políticas (2005, p. 50).

Compreendido a ideia de soberano privado
supraestatal, recorre-se a Galbraith, quando este
fala da inquietude que faz os “homens pensarem
como, por quem e para que finalidade são
governados.” (1998, p. 260-261). Questiona-se,
então, onde se situa o Direito no cenário
globalizado.

A ordem jurídica, na maior parte, figura como
arcabouço de sustentação do modo de produção
capitalista, desenhando princípios encantadores à
sociedade, tais como o princípio da legalidade, da
igualdade e da legitimidade. Todavia, Coelho
adverte que “em geral apresentados,
ideologicamente, como uma conquista da
civilização, tais princípios, a rigor, pelo tratamento
que recebem da tecnologia jurídica, revelam-se
como instrumentos de reprodução das relações de
poder, da própria dominação.” (2005, p. 75).

A dogmática do século XX, como se observa
em Kelsen (2002), firmou-se em uma estrutura
científica que estabeleceu em definitivo o
movimento constitucional e privilegiou a hierarquia
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das normas. Ainda que não se discorde de Coelho
quanto à reprodução das relações de poder no seio
de determinados princípios, são inegáveis algumas
conquistas do modelo dogmático, tais como a
posição de destaque que hoje é atribuída aos direitos
fundamentais da pessoa humana.

Todavia, a impotência deste modelo é
evidente quando considerado o mundo globalizado.
Ocorre que a existência, validade e eficácia das
normas são restritas aos Estados nacionais, nos
exatos limites de suas soberanias. Ou seja, não
alcançam o capital transnacional. Não é à toa que
o pensamento jurídico crítico ganhou fôlego no fim
do século XX. Wolkmer é enfático: “o atual estágio
de desenvolvimento da modernidade confirma os
limites e a insuficiência dos modelos culturais,
normativos e instrumentais que justificam a
dimensão da vida, a organização social e os
parâmetros de cientificididade.” (2002, p. 171).

Observa-se um esgotamento de modelos
normativos e, conforme salienta Ianni, “o capitalismo,
enquanto modo de produção e processo, cria e recria
o Estado-nação, assim como o princípio da soberania
que define sua essência.”. O dilema consiste em
constatar se há ruptura em âmbito global assinalando
o declínio do Estado-nação e a emergência de novos
centros mundiais de poder (2002, p. 41-48).

O Estado-nação não controla o fluxo de
capitais transnacionais e a soberania está afetada
pelas agências financeiras internacionais
(SANTOS, 2005, p. 36-37). Os conglomerados
transnacionais adquirem proeminência sobre as
economias nacionais e se constituem nos agentes
da internacionalização do capital (IANNI, 2002,
p. 56). “Que tipo de autoridade, portanto, surgirá
num novo cenário transnacional e societário?”
(DREIFUSS, 1999, p. 325). Capella aponta o
soberano privado supraestatal, e em tal fato reside
o grave problema da insuficiência dos sistemas
jurídicos nacionais para contrabalancear o poder
desse “soberano”.

4 CONSIDERAÇÃO FINAL

A crise financeira deste início de século
revelou definitivamente o problema. Um breve
estudo sobre a engenharia financeira que criou os
títulos subprime e instrumentalizou sua negociação
em diversos países, sob diferentes alcunhas,
demonstra semelhanças assustadoras entre as
condutas dos engenheiros financeiros com o tipos
penais como estelionato e falsidade ideológica.
Todavia, sendo tais condutas praticadas no cenário

transnacional, os Estados-nações não foram hábeis
em prevenir a crise e apenar eventuais culpados,
pois seus sistemas jurídicos não são suficientes para
alcançar o capital transnacional.

“De forma errática ou sistemática, o
pensamento científico está sendo provocado pelos
desafios da globalização do capital.” (IANNI, 2002,
p. 71). “Entramos numa transição anárquica e o
resultado, mais ou menos igualitário e democrático,
é incerto.” (WALLERSTEIN, 2003, p. 23). Nesse
cenário de incerteza, pouco se pode afirmar ou
concluir além de que a dogmática que sustenta a
pureza hierárquica das normas somente na
soberania nacional é insuficiente para enfrentar os
impasses da globalização econômica, em especial
para contrabalancear o poder do soberano privado
supraestatal.

Aterrador, no entanto, é não se vislumbrar
solução imediata. O ano de 2012 começa com o
anúncio de recessão econômica em diversos países
europeus, ou seja, em breve, a economia da
América Latina será afetada, novamente, como
um filme velho insistentemente repetido. As
economias nacionais não contam com proteção
jurídica efetiva, pois a força do Direito ainda não
transcende fronteiras. Observa-se na globalização
econômica o sonho liberal da ausência do Estado,
já que Estado transnacional ainda não existe. Sendo
assim, o cidadão de cada país é refém do soberano
privado supraestatal.
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MAINARDI, Diogo. A Queda: as memórias
de um pai em 424 passos. Rio de Janeiro:
Record, 2012.

Recordando que na Declaração Universal
dos Direitos Humanos as Nações Unidas
proclamaram que a infância tem direito a
cuidados e assistência especiais;
Convencidos de que a família, como grupo
fundamental da sociedade e ambiente
natural para o crescimento e bem-estar de
todos os seus membros, e em particular das
crianças, deve receber a proteção e
assistência necessárias a fim de poder
assumir plenamente suas
responsabilidades dentro da comunidade;
Reconhecendo que a criança, para o pleno
e harmonioso desenvolvimento de sua
personalidade, deve crescer no seio da
família, em um ambiente de felicidade,
amor e compreensão;
Considerando que a criança deve estar
plenamente preparada para uma vida
independente na sociedade e deve ser
educada de acordo com os ideais
proclamados na Cartas das Nações
Unidas, especialmente com espírito de paz,
dignidade, tolerância, liberdade,
igualdade e solidariedade;
[...]
Tendo em conta que, conforme assinalado
na Declaração dos Direitos da Criança,
“a criança, em virtude de sua falta de
maturidade física e mental, necessita
proteção e cuidados especiais, inclusive
a devida proteção legal, tanto antes
quanto após seu nascimento.” (Convenção
sobre os Direitos da Criança - Preâmbulo).

As belas palavras de abertura da Convenção
sobre os Direitos da Criança (1989) sintetizam a
essência do cuidado que deve amparar o todo o
processo de desenvolvimento infantil, da
concepção ao parto e deste ao florescimento que
conduz o infante à idade adulta. Toda criança deve
ser protegida, amparada, acolhida e, para além de

A REALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E O
LIVRO “A QUEDA”, DE DIOGO MAINARDI

Liz Helena Silveira do Amaral Rodrigues1
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todos estes cuidados, deve ter seu melhor interesse
posto acima que qualquer outro interesse, de
qualquer outra pessoa, instituição ou Estado. Por
ser tão preciosa, a criança vem primeiro. No
entanto, como relata Diogo Mainardi, não foi o que
ocorreu com seu filho mais velho, Tito.

Mainardi é conhecido por sua verve ácida e
por sua coluna, mantida por muitos anos em revista
de periodicidade semanal, destinada,
primordialmente, à análise ferina da arena política
brasileira. No entanto, em “A Queda”, Mainardi
não é Diogo, é o pai de Tito, a quem o autor se
refere como “meu Deus, minha Lei da Gravidade,
meu sobrevivente de Auschwitz, minha tartaruga,
minha vitória-régia, meu Lou Costello, meu Ricardo
III, meu James Stewart, minha Queda da Bastilha,
meu Jacopo Tintoretto, minha Scuola Grande di
San Marco.”.

Mais que um livro de memórias, “A Queda”
é uma poderosa declaração de amor de Diogo a
Tito.

Mainardi define a vida de Tito como
“circular” e, ao longo do livro, passeia pela História,
estabelecendo associações entre a vida de Tito e
obras de arte (pinturas, esculturas, arquitetura,
literatura, cinema, música e até games); em um
constante ir e vir, o autor se vê, juntamente com a
esposa, em um quadro pintado em 1725, em um
trecho da “Divina Comédia”, em uma escultura
gloriosa. Não é uma estrutura usualmente adotada
– a obra foi dividida em 424 microcapítulos, alguns
compostos por apenas uma fotografia –, mas
atende ao propósito de permitir ao pai livremente
pensar sobre seu amor por este filho.

Cumpre destacar que a gestação de Tito
transcorreu normalmente e, até a data do parto, o
seu desenvolvimento era normal. Porém, o dia do
nascimento caiu em um sábado, e a médica
responsável pelo procedimento decidiu apressar o
parto, para poder ir embora mais cedo. E, em razão
da manobra, Tito foi asfixiado no ventre materno
e, por muito pouco, quase morreu.
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Mainardi, extremamente racional, conta que,
quando soube do ocorrido, informado pelo pediatra
que lhe dizia que Tito tinha poucas chances de
sobrevivência, chegou a ponderar que, talvez,
esperaria que ele morresse. No entanto, ao ver o
menino – verde, “Tito nasceu verde” – sozinho
em sua incubadora, aguardando transporte para
uma UTI pediátrica em outra cidade, “tudo se
transformou. Eu só queria que ele sobrevivesse,
porque eu o amaria e o acudiria de qualquer
maneira.”.

A ideia de melhor interesse da criança
perpassa as memórias de Mainardi sob muitos
vieses. A partir do momento em que Diogo deixa
de ser Diogo e se torna o pai de Tito, o autor molda
a sua vida em prol do que melhor atenderia ao seu
filho. Muda de país, viaja o mundo, refreia desejos
pessoais. Nada é mais importante que Tito. “Tito é
o todo”, chega a afirmar.

Sob outra perspectiva, contudo, observa-se
que, na conduta da dottoressa F., a médica
responsável pela manobra desastrada que resultou
na paralisia cerebral de Tito, o princípio do melhor
interesse da criança não poderia estar mais
ausente: para além da vida do bebê, a possibilidade
de ganhar algumas horas de descanso em um fim
de semana. Para além do melhor interesse do
infante, o melhor interesse da médica.

Mainardi comenta que, ao publicar o Malleus
Maleficarum, o inquisidor alemão Kramer tratou
das “parteiras-feiticeiras que cometiam o mais
medonho de todos os crimes quando assassinavam
recém-nascidos”; ao apressar o parto de Tito, a
dottoressa F. asfixiou-o no ventre, e o garoto não
escapou ileso; deixando perceptível a fúria paterna
em razão da imperícia que alterou o destino de
Tito, Mainardi indica que, em vez de torturá-la, teve
que conformar-se com um ressarcimento em
dinheiro, oriundo do processo movido contra o
hospital.

O ressarcimento em dinheiro, ainda que não
tenha papel essencial na compreensão das
memórias do autor, é o meio que permite assegurar
o futuro de Tito. Para além dos gastos necessários
ao seu adequado desenvolvimento – providos por
seus pais – a indenização permite ao autor deixar
de se preocupar em “acumular dinheiro para Tito”.
Ainda que o garoto tenha sido estimulado até à
(quase) independência, há limites intransponíveis
para o que um paralisado cerebral pode fazer
sozinho; a autonomia plena nunca será alcançada.
Sob este aspecto, o amparo financeiro é
fundamental.

Ainda que não seja usual, a própria
consecução da indenização em dinheiro pode ser
analisada sob a perspectiva do melhor interesse
da criança. Observa-se que, no Brasil, processos
motivados por erros médicos ainda são raros e,
mesmo quando o autor, vítima do dano, é vitorioso
na demanda, a indenização não costuma ser
suficiente para lhe amparar por todo o tempo de
vida e lhe garantir conforto e bem-estar. Deste
modo, a milionária indenização obtida junto ao
Tribunal Civil de Veneza, ainda que incapaz de
devolver ao menino a vida que lhe foi tirada pela
pressa e pela ação desastrada da dottoressa F., é
hábil a lhe garantir um futuro estável. “Daquele
dia em diante, [Tito] passou a produzir seus próprios
ovos.”.

Ainda que a associação de Diogo Mainardi
à Convenção dos Direitos da Criança não seja uma
opção de primeira ocorrência, a leitura da obra
permite compreender a profundidade da realização
do mencionado princípio na vida do autor. A
descrição dos esforços, o desprendimento, a
dedicação, a alegria e a curiosidade com que o
criador observa sua “criatura” permitem perceber
que não há obstáculo que lhe pareça insuperável.
A aceitação do filho especial e a ausência de
expectativas – o que lhe permite um olhar de
deslumbramento – surgem em analogias estranhas,
tais como a afirmação de que era como se lhe
tivessem dito que seu filho era búlgaro ou que Tito
passou a unir o “descontrole motor do monstro e o
espírito galhofeiro de Lou Costello.”.

A Convenção indica, em seu preâmbulo, que
toda criança deve crescer em um ambiente de
felicidade, amor e compreensão. Ao partilhar fotos
com seus leitores, Mainardi permite vislumbres da
felicidade de Tito. Como pai, busca trazer ao seu
filho bons exemplos, histórias de outros paralisados
cerebrais e seus feitos – para, a seguir, perceber
que o garoto desliga o VoIP, demonstrando ser
perfeitamente feliz do jeito que é e “dispensando
bons exemplos.”.

A profundidade da compreensão e aceitação
que cercam Tito e suas circunstâncias pode ser
notada por toda a obra e, especialmente, quando o
autor relata todas as mudanças e adaptações feitas
na vida da família. Em nenhum momento Tito é
percebido como um estorvo, um peso ou uma
preocupação. O autor não se lamenta; aceita o
filho como é: “Eu aceitei a paralisia cerebral de
Tito. Aceitei-a com naturalidade. Aceitei-a com
deslumbramento. Aceitei-a com entusiasmo.
Aceitei-a com amor.”.
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Dessa aceitação, surge o espaço que permite
o desenvolvimento do garoto. Tito, com sua família,
desenvolve suas habilidades e características ao
máximo e, de acordo com o autor, percebe sua
condição com leveza e entusiasmo. Em entrevista
recente, Mainardi chegou a comentar que, sob sua
perspectiva, o filho entende que vive em um mundo
mais privilegiado: não precisa pegar filas, seu
banheiro é maior, os pequenos incômodos diários
lhe parecem mais leves.

Em relação ao amor, cumpre destacar que,
ainda que transmitido em uma linguagem poderosa,
o afeto expresso por Mainardi em relação ao seu
filho não é feito de modo piegas ou romantizado –
o que, em determinados momentos da leitura, chega
a provocar algum estranhamento. Porém, a uma
segunda leitura, percebe-se que o estabelecimento
de associações entre o que lhe era conhecido e o
que lhe era desconhecido foi a maneira encontrada
pelo autor para expressar, de forma intelectual, a
profundidade do sentimento em questão.

Segundo o Princípio VI, da Declaração
Universal dos Direitos da Criança (1959), “a
criança necessita de amor e compreensão, para o

desenvolvimento pleno e harmonioso de sua
personalidade; sempre que possível, deverá crescer
com o amparo e sob a responsabilidade de seus
pais, mas, em qualquer caso, em um ambiente de
afecto [sic] e segurança moral e material.”. Tito
tem tudo isso: amor, compreensão, amparo, pais
responsáveis. Neste ambiente favorável, o menino
cresceu e se desenvolveu e agora, pré-adolescente,
caminha para o máximo de sua autonomia. “O
paraíso era um lugar onde Tito podia caminhar sem
mim.”.

Mainardi informa aos leitores que, com o
passar do tempo, a paternidade se tornou sua
ideologia e que, aos poucos, foi perdendo o interesse
pela política e outras questões relativas à sua terra
natal. Involuntariamente, pode-se considerar que,
ao transformar a paternidade em ideologia,
Mainardi também se transformou em figura icônica,
ao se tornar uma das personificações do princípio
do melhor interesse da criança.

Recomenda-se a leitura da obra e a reflexão
sobre as inúmeras nuances sob as quais o referido
princípio pode ser observado. A nuance Mainardi
é uma delas.
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