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UNIDADE I 
FUNDAMENTOS DE DIREITO E CIDADANIA 



DIREITO, LIBERDADE E COERÇÃO 

Karine Salgado 

O termo Direito sempre remete à noção de regra, de 
regulamentação da conduta. Entretanto, sua definição não é tão 
simplória. O ser humano está sujeito a inúmeras normas, embora 
muitas delas não possam ser consideradas Direito. Em primeiro 
lugar, faz-se necessário diferenciar as normas criadas pelos 
homens das leis da natureza, às quais todos estão submetidos 
inexoravelmente, isto é, leis que não admitem possibilidade de 
descumprimento. Na verdade, as leis da natureza não 
estabelecem qual a conduta devida, o que deve ser, apenas 
explicam como se dá determinado fenômeno segundo o 
princípio de causa e efeito. Sempre que houver a causa, 
necessariamente haverá o efeito. Isso não ocorre com as normas 
criadas pelos homens. 

A partir da constituição da sociedade, fez-se necessário o 
estabelecimento de normas que regulamentassem a conduta 
humana, que garantissem a sobrevivência do corpo social 
através de um convívio pacífico. Estas normas são fruto do 
homem, criadas por ele e, em virtude disso, estão sempre sujeitas 
ao descumprimento. Além disso, elas regulamentam tão somente 
a conduta humana, ao contrário das leis da natureza que 
abrangem toda a realidade. 

A definição do Direito deve ser feita, então, a partir de 
uma primeira constatação: o Direito é obra humana, isto é, 
construído pelo homem, fruto da cultura. Diferentemente do 
mundo da natureza, ao qual o homem também está submetido, o 
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mundo da cultura não se rege pelo princípio da causalidade, pela 
necessidade. 

Por outro lado, nem todas as normas criadas pelo homem 
podem ser tomadas como normas pertencentes ao Direito. 
Juntamente com as normas jurídicas, regulamentam a conduta 
humana também as normas religiosas, as normas morais, os 
costumes, as normas de etiqueta etc. Enfim, cada indivíduo, 
além das normas jurídicas, está submetido a um largo conjunto 
de normas de diversas naturezas. Embora muitas vezes o 
conteúdo da norma jurídica seja coincidente com o de uma 
norma moral ou religiosa – como é o caso da proibição de matar 
alguém, por exemplo – elas não se confundem. Isso porque, 
dentre todas as ordens normativas, o Direito é a única que se liga 
de modo estreito ao Estado. Assim, inúmeras normas podem ser 
criadas coletivamente através do costume ou mesmo 
individualmente, mas elas só serão consideradas Direito se 
reconhecidas pelo Estado como tal. 

Historicamente, o Direito foi constituído por normas com 
as mais diversas origens. A partir da Modernidade, o Estado 
gradualmente assumiu o monopólio sobre o Direito, vale dizer, 
tomou para si a responsabilidade sobre o controle da criação e 
da aplicação das normas jurídicas. Deste modo, o Direito 
passou a ser tomado como Direito estatal. Em outras palavras, 
não é mais suficiente que a sociedade reconheça a norma e a 
cumpra, faz-se necessário que o Estado a considere válida. O 
próprio Direito estatal se encarrega de regulamentar a criação e a 
alteração das normas, sendo o cumprimento dessa 
regulamentação fundamental para uma norma ser tomada como 
válida. 

Em sociedades antigas não havia ordem política 
institucionalizada. A solução dos conflitos e o restabelecimento 
da ordem ficavam a cargo da justiça privada, ou até mesmo de 
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sacerdotes. A partir do monopólio da jurisdição pelo Estado, o 
Direito estatal torna-se critério para solução de conflitos e se 
impõe através da força do Estado. 

Todas as normas criadas pelo homem estão sujeitas ao 
descumprimento, como já destacado. Por isso, elas prevêem 
sanções, isto é, conseqüências (geralmente negativas) 
decorrentes da violação da norma. Quando normas sociais ou 
religiosas são descumpridas, conseqüências negativas podem 
advir, entretanto, não será o Estado o responsável pela 
imposição dessas conseqüências. O Direito está garantido pelo 
Estado porque este, através do uso da força, se encarrega de 
aplicar a conseqüência prevista pela norma. O Direito 
regulamenta o uso da força, mas não a tem, cabendo ao Estado o 
seu uso efetivo. Por isso Direito e força não se confundem. O 
Direito se vale da coerção, isto é, da ameaça do uso da força: se 
alguém cometer homicídio, vale dizer, violar a norma que 
proíbe o ato de matar alguém, sofrerá uma pena restritiva de 
liberdade. Tal pena será aplicada pelo Estado, detentor da 
coação, ou uso efetivo da força. 
Coerção e coação não se confundem. A coerção é simples 
possibilidade, ameaça de uso da força e o Direito se vale dela ao 
prever penas para quem viola as normas jurídicas. A coação é 
uso da força, de violência e, portanto, pode ser uso legal ou não. 
Evidentemente, nem todo uso de força é autorizado pelo Direito. 
Igualmente, nem todas as pessoas podem se valer dela sem 
incorrer em ilegalidade. Antes do monopólio do Direito pelo 
Estado, não havia controle rígido sobre a aplicação das 
conseqüências, admitindo-se que a própria vítima ou seus 
familiares aplicassem a pena prevista ou, ainda, aplicassem 
qualquer outra pena que julgassem adequada (em um duelo, por 
exemplo). Quando o Direito se liga de modo definitivo ao 
Estado, isso não mais acontece. O Direito estabelece qual uso de 
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força é permitido em cada caso e quem pode exercê-la. Qualquer 
uso não autorizado, mesmo que por parte do Estado – figura a 
quem normalmente é dirigida a autorização do uso de força – é 
ilegal e, por sua vez, passível de sanção (por exemplo, em 
decorrência de abuso do poder). 

Como se vê, há uma relação clara entre Direito e força, 
muito embora eles não se confundam. Tal relação sempre esteve 
presente na polêmica em torno do conceito de Direito. Assim, 
conforme a definição, a coerção pode assumir papel de destaque 
ou simplesmente não ser considerada sob o ponto de vista do 
conceito de Direito, embora a sua existência não possa ser de 
todo negada. 

Em que pese a coerção ser considerada pela maioria da 
doutrina (os doutores e doutos em Direito) como elemento 
fundamental para a definição do Direito, há quem discorde. Para 
alguns autores, como August Thon e Jellinek, o Direito seria um 
conjunto de imperativos, de comandos, reforçados, segundo 
Thon, pela vontade geral da sociedade – que acaba por impelir o 
indivíduo ao seu cumprimento. É preciso considerar a força que 
o querer da sociedade exerce sobre os que nela vivem. A norma 
teria valor prático independentemente das conseqüências 
jurídicas que dela resultam. A coerção não faria parte da 
conceituação do fenômeno jurídico. 

Em sentido oposto, Kelsen atribui papel relevante à 
coerção. Para o jurista, o Direito é ordem, isto é, um conjunto de 
normas coercitivo, o que significa que as ordens jurídicas 
combatem com um “mal” as condutas indesejadas. O Direito, 
portanto, exige uma determinada conduta na medida em que liga 
a conduta oposta a um ato de coação. Este fator diferencia o 
Direito das demais ordens sociais. Vale destacar que não é o 
constrangimento psíquico que o caracteriza, pois outras ordens 
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sociais, como a moral e a religião, também o exercem. O Direito 
é a única ordem que estatui atos de coação. 

Discutir o papel da coerção no Direito é buscar resposta 
para a questão “por que o Direito obriga?” ou, ainda, “para que 
serve o Direito?” A resposta imediata para a questão da 
submissão da sociedade às normas é o medo da sanção. Desta 
forma, o Direito conseguiria obediência às suas normas pela 
ameaça de aplicação de conseqüências negativas. Todavia, a 
maior parte da população desconhece as sanções ou 
simplesmente não se pauta por elas para decidir como irá agir. 
Há uma ampla gama de razões que levam o indivíduo ao 
cumprimento da norma e a sanção é apenas um dos motivos. 
Muitas vezes agimos em conformidade com a norma por hábito, 
devido à educação recebida, por convicção moral, religiosa ou 
por costume e em muitos casos sequer lembramos que existe a 
norma, apesar de cumpri-la. 

O que se pode perceber é que a coerção é admitida por 
muitos como elemento essencial do Direito, mas não é o seu 
fundamento. No entanto, o Direito, na prática, se atrelou 
excessivamente à coerção, transmitindo a idéia de que esta 
constitui o próprio fundamento do Direito, vale dizer, que é ela a 
responsável exclusiva pela vigência (pela força e pelo vigor) das 
normas na sociedade, o que sabemos não ser verdade. 

O fundamento do Direito é a sua razão de ser, o que 
justifica e dá validade à sua existência, tema que nos leva à 
análise da segunda questão. Ora, a justificação da existência do 
Direito não pode estar no temor da sanção. O Direito tem como 
fundamento a idéia de justiça. É ela que norteia a sua 
construção, a sua evolução no tempo e a sua aplicação aos casos 
concretos. Evidentemente, o Direito tem muitas funções, como a 
garantia da ordem, do convívio pacífico, o bem comum; 
entretanto, estas são apenas algumas das funções do Direito, isto 
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é, dizem respeito a sua utilidade, à conveniência de sua 
existência na sociedade. A sua finalidade maior perpassa e 
supera todas as suas funções. A realização do justo no caso 
concreto (no conflito real que o Direito quer evitar ou regular) é 
o que de fato fundamenta o Direito. Daí também decorre a sua 
validade e o seu reconhecimento por parte da sociedade. 

Em que pese ser a realização da justiça a finalidade 
maior, o Direito ainda está muito longe de realizá-la plenamente. 
Aliás, não há, sequer, acordo quanto à definição do justo, 
embora seja sabido que alguns elementos são essenciais para a 
sua realização, como a igualdade e a liberdade. A efetivação 
plena da justiça não ocorre, portanto. Trata-se de uma idéia, de 
um projeto que norteia a criação das normas do Direito. Este, 
por sua vez, procura aprimorar-se para ser cada vez mais justo, 
isto é, para dar respostas mais adequadas aos conflitos e com 
isso garantir a paz no convívio social. 

Se a liberdade é indispensável para a realização da 
justiça e se o Direito, que tem por finalidade a sua realização, se 
vale da coerção, como é possível a efetivação da liberdade? Um 
paradoxo se estabelece assim: o Direito é heterônomo e 
coercitivo, mas pretende garantir a liberdade. 

De fato, o Direito é uma ordem heterônoma, ou seja, 
trata-se de um conjunto de normas imposto aos cidadãos: Não é 
o indivíduo que cria para si o Direito, diferentemente do que 
ocorre com a Moral, na qual as normas que regulamentam a 
conduta são criadas pelo indivíduo que irá segui-las – daí dizer-
se que a Moral é autônoma. 

Por outro lado, ser livre pressupõe a não submissão ao 
comando alheio. O Direito pretende garantir a liberdade. 

A aparente contradição entre a coerção do Direito e a 
liberdade se dissipa quando se compreende que ser livre não é 
puramente fazer o que se quer. Os animais agem assim, mas não 
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podem ser considerados livres – são escravos de seus instintos. 
Ser livre pressupõe a capacidade de decidir como agir, mas 
exige, igualmente, limites. Nenhum ser humano poder ser livre 
onde não houver limitação para o agir de todos. Assim, o Direito 
limita a ação de todos os indivíduos para garantir a efetivação da 
liberdade de todos. Sem limites não há liberdade, não há 
convívio pacífico, não há nem mesmo possibilidade de 
sobrevivência do corpo social. 

Do mesmo modo, a coerção, elemento intrínseco ao 
Direito, parece não se conciliar com a liberdade: se o Direito 
prevê a imposição, contra a vontade de um indivíduo, de uma 
multa, por exemplo, e o obriga a pagá-la mesmo que 
forçadamente, seria possível falar em liberdade? 

A resposta é mais uma vez afirmativa. A conservação da 
liberdade alheia depende da limitação da liberdade de cada um. 
Se todos pudessem fazer tudo o que quisessem, ninguém seria 
livre, a liberdade de cada um seria incessantemente violada pela 
ação de outrem. Assim, o Direito, enquanto ordem coercitiva, 
tem um papel fundamental na conservação da liberdade. 

A liberdade é garantida na medida em que o arbítrio de 
cada indivíduo é limitado. O Direito é então um conjunto de 
condições através das quais o arbítrio de cada um pode 
coexistir com o arbítrio dos demais. A coerção procura 
constranger ações que possam funcionar como obstáculo para o 
exercício da liberdade do outro. É justamente isso que a 
justifica. Por isso, a coerção é justa, é ética. 

Mas disso não se pode concluir que a coerção dá 
validade ao Direito. Ela é essencial a ele, mas não o seu 
fundamento. Ela pode, no máximo, lhe garantir eficácia (efeitos 
reais e concretos). A validade do Direito é buscada na justiça 
como ideal de realização igual da liberdade. 
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O PROJETO DO ESTADO DE DIREITO 

José Luiz Borges Horta 
 Gabriel Lago de Sousa Barroso 

1. A idéia de Estado 

Desde as primeiras reflexões sobre a natureza humana, 
chegadas a nós em fragmentos e livros da Antigüidade, o caráter 
gregário e social do homem é sublinhado como um dos traços de 
sua essência. Os homens, por natureza, não vivem como ilhas 
isoladas, apenas dependentes da própria vontande e convicção. 
Ao contrário: convivem uns junto aos outros, de modo 
articulado, em relações de poder e mútua influência, 
contribuindo cada um para a comunidade conforme suas 
habilidades e respondendo a deveres consagrados em suas 
tradições. 

Este convívio, entretanto, não se dá sempre de modo 
pacífico e ordenado; ele pode se tornar um conflito entre 
homens, um conflito no qual a força se torne o principal fator de 
decisão das controvérsias surgidas. Para que a comunidade de 
homens não caia em perpétua guerra e caos, surge então a 
necessidade de uma instância superior: uma instituição que 
garanta a ordem e distribua a justiça entre os membros da 
comunidade. Assim é que, já entre os antigos gregos e os 
romanos, se construiu uma unidade política que correspondesse 
a estes propósitos, unidade que hoje denominamos Estado. 

Contudo, a ideia de Estado passou pelas mais diversas 
transformações ao longo da história humana. A polis grega e a 
civitas romana, experiências fundamentais e inspiradoras do 
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futuro, foram lentamente desenvolvidas e modificadas por 
diversas experiências políticas. O desenvolvimento do Estado 
foi também muito enriquecido por seu confronto com o poder 
com a Igreja, mas também muito questionado por movimentos 
políticos e sociais como uma manifestação da tirania sobre os 
homens.  

Em seguida ao início da Idade Moderna, e especialmente 
na seqüência das chamadas revoluções modernas, liberais ou 
burguesas, o Estado deixa de ser apenas um bastião da força e 
do poder, e, aos poucos, toma para si algumas das demandas 
então revolucionárias: a promoção de valores como a igualdade 
e a liberdade e, consequentemente, a proteção de direitos 
fundamentais – isto é, direitos inalienáveis (inafastáveis) do 
homem, cuja titularidade cada homem possui pelo simples fato 
de ser homem. Essa última transformação abre espaço para o 
Estado de Direito, forma que se mantém desde o período pós-
revolucionário até os dias atuais. 

Trata-se, assim, de um projeto lentamente elaborado, que 
foi desenvolvido e aprofundado ao longo de mais de dois 
séculos. O desdobramento do projeto do Estado de Direito 
passou por diversos períodos, todos de alguma forma 
relacionados à proteção de direitos fundamentais, como 
veremos. 

2. O Estado de Direito 

Cabe ao Estado dizer quais são os direitos fundamentais 
que ele reconhecerá e respeitará. Isso nos traz duas 
conseqüências: primeiro, temos de admitir que os direitos 
fundamentais, se dependem do Estado (e dependem!), estão 
sujeitos menos à razão e mais à história e à cultura política e 
jurídica que inspira o Estado que os proclama. 
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Segundo: se o Estado tem a tarefa de proclamar e 
efetivar direitos fundamentais, então é óbvio supor que o Estado 
deixa de ser, nesse tempo em que nós vivemos (desde a Era das 
Revoluções), simplesmente um agrupamento político, e passa a 
ser uma forma de poder a serviço das liberdades humanas. Em 
outras palavras, o Estado agora se transmuta em Estado de 
Direito. 

O Estado de Direito é a estrutura política característica 
da vida ocidental nos últimos séculos e constitui-se em uma 
forma política que tem sua tarefa mais importante exatamente na 
consagração e efetivação dos direitos fundamentais. 

O Estado de Direito surgiu na Era das Revoluções, 
ocasião em que três povos diferentes esboçaram uma nova 
forma de fazer interagir o poder político e o ser humano livre. 
Essas três Revoluções foram, em ordem cronológica, na 
Inglaterra, nos Estados Unidos e na França. 

Na Inglaterra, em 1688, o parlamento decidiu impor a 
sua vontade — e portanto a vontade do povo que o parlamento 
representa — contra e sobre a vontade do monarca. Os ingleses 
chegaram a trocar de Rei e criaram o bordão clássico “o Rei 
reina, mas não governa”. (Nascia ali a forma mais sofisticada de 
exercício do poder: o sistema parlamentar de governo.) 

Do outro lado do Atlântico-Norte, em 1776, os norte-
americanos fundaram seu próprio país, alicerçado nos ideais da 
época e em dois aspectos bastante inovadores: uma constituição 
escrita e uma técnica de divisão vertical de poderes chamada de 
federalismo. 

A revolução mais importante, no entanto, foi a 
Revolução Francesa, de 1789. A França, ambiciosa, julgou estar 
substituindo definitivamente o Antigo Regime e sonhou que sua 
Revolução não era uma revolução só dos franceses, mas uma 
revolução universal. 
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Dois fatos históricos nos ajudam a entender a 
importância da Revolução Francesa. O primeiro é a imagem dos 
exércitos de Napoleão Bonaparte submetendo boa parte das 
nações da Europa continental ao ideário francês, revolucionário 
e iluminista (o ideário do Estado de Direito). A outra imagem 
encontra-se no início do século XX: quando os russos fizeram a 
sua revolução, em 1917, Lênin e seus correligionários eram 
recebidos nas estações de trem, espalhadas pelo imenso 
território russo, por entusiastas emocionados que cantavam para 
Lênin a Marselhesa—o hino nacional francês! 

Com a Revolução Francesa, ganha densidade o projeto 
do Estado de Direito e, com ele, a doutrina dos direitos 
fundamentais. No brado Liberdade, Igualdade e Fraternidade, 
encontramos a síntese de todos os debates dos últimos séculos 
acerca do que é justo e do que devem ser os direitos 
fundamentais. 

Na história do Estado de Direito,podemos dizer que há 
três grandes momentos, sucessiva e respectivamente vinculados 
a cada um dos elementos do brado francês. 

3. O Estado liberal de Direito 

O primeiro momento — momento da liberdade — 
caracteriza o chamado Estado liberal de Direito.  

O Estado liberal, que vigorou desde o século XVIII até 
inícios do século XX, tinha como idéia fixa a proclamação da 
liberdade de todos os seres humanos. Assim, era um Estado 
fraco, ao qual não se quis dar muito poder, exatamente para que 
não atrapalhasse a liberdade humana. Nesse período, as 
primeiras constituições escritas vão tratar de duas tarefas: 
proclamar liberdades e limitar o poder do Estado. 
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No Estado liberal surge a primeira geração de direitos 
fundamentais, assim chamada exatamente por ter sido o 
primeiro esforço verificado de modo consistente na história da 
humanidade para positivar (consolidar em textos) o que antes se 
chamava de direitos naturais, transformando-os em direitos 
fundamentais: essa primeira geração, que também tem seu 
centro na liberdade, bem poderia ser chamadade geração dos 
direitos da liberdade ou de geração das liberdades.  

Quais são essas liberdades? São essencialmente dois 
conjuntos de direitos: o primeiro deles diz respeito ao homem 
tomado enquanto indivíduo e à liberdade que ele deve ter para 
sua vida privada (também chamada de vida comum ou, em 
termos de linguagem jurídica, de vida civil). Falamos, aqui, das 
liberdades civis, mais comumente chamadas de direitos 
individuais. 

Os direitos individuais são exercidos diretamente pelo 
indivíduo, que tem a prerrogativa de ver respeitadas por toda a 
coletividade cinco dimensões inafastáveis e inalienáveis: vida, 
liberdade, igualdade, propriedade e segurança. 

É claro que, desde o início do Estado de Direito, também 
não se pode deixar de pensar que o Estado de Direito tem de ser 
um Estado democrático. Por isso, já o Estado liberal aprendeu a 
respeitar liberdades políticas: os direitos políticos de votar e ser 
votado — de trazer a sua opinião para o processo de construção 
da vontade geral da nação. 

Os direitos políticos e os direitos individuais — ou, se 
preferirmos, as liberdades políticas e civis — constituem juntos, 
portanto, os direitos da liberdade (ou os direitos fundamentais de 
primeira geração). 

No século XIX, o Estado liberal e os direitos de 
liberdade foram consagrados e reconhecidos em toda a Europa 
continental e nas regiões de influência européia, mas receberam 
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profundas críticas, sobretudo aquelas decorrentes dos 
movimentos socialistas e, mais tarde, da chamada doutrina 
social da Igreja Católica. 

Os críticos do Estado liberal diziam, em síntese, que ele 
só fazia consagrar abstratamente as liberdades humanas, sem se 
preocupar com a real concretização dos direitos fundamentais; 
em termos jurídicos, falamos de um Estado formal, abstrato, 
perdido nos textos das leis e não encontrado na realidade da 
vida. 

O Brasil imperial, por exemplo,tinha uma Constituição, 
talvez a mais importante de toda a nossa história, na qual se 
proclamava o Estado de Direito e os direitos fundamentais, mas 
convivíamos com a dura realidade da escravidão. Esse tipo de 
contradição, entre um textoque proclama a liberdade e um 
contextoque a impede, verificou-se por toda a vida política 
ocidental, gerando muitas críticas —justas —ao Estado Liberal. 

4. O Estado social de Direito 

Foi por causa destas tantas contradições que a Alemanha, 
derrotada na Primeira Guerra Mundial, criou uma grande 
inovação quando, em 1919, proclamou-se a Constituição de 
Weimar (Weimar, vale dizer, é a cidade onde os alemães 
reuniram sua Assembléia constituinte). O modelo de Weimar, 
depois exportado para todo o mundo ocidental, representou uma 
reviravolta na história do Estado.  

A partir de então, o Estado passou a ser visto como algo 
que tem de robustecer-se, de fortalecer-se, já que só o Estado 
poderia ter força suficiente para verdadeiramente libertar os 
homens. 
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Mas como o Estado poderia libertar as pessoas? A resposta ainda 
ecoa aos nossos ouvidos: para libertar, é preciso antes igualar. 
Estamos ingressando na era dos direitos da igualdade. 
Com a evolução de um Estado da liberdade para um Estado da 
igualdade, criou-se um novo modelo de Estado, que se 
convencionou chamar de Estado social. O Estado social é forte e 
tem um poder executivo robusto que intervem tanto na vida 
econômica quanto na vida social. As constituições do período 
trazem todo um regramento da vida econômica e social, em 
clara inovação frente às constituições clássicas do Estado liberal. 
A ordem econômica e social das constituições de então passa a 
trazer em seu bojo os chamados direitos sociais e econômicos, 
que só podem ser realizados pela intervenção direta de um 
Estado forte. 

Esses direitos, chamados direitos de segunda geração, 
direitos sociais ou direitos de igualdade, são todos de 
responsabilidade direta do Estado: educação, saúde, previdência 
social, transporte, trabalho. Passa a ser responsabilidade do 
Estado oferecer as condições mínimas de igualdade nas quais a 
liberdade humana poderá florecer. 

Sem transporte coletivo, não pode haver liberdade de ir e 
vir; sem saúde, não pode haver vida; sem educação não pode 
haver liberdade de consciência; sem trabalho, como tornar-se 
proprietário? 

Em termos técnicos de Direito, pode-se dizer que os 
direitos sociais são oponíveis ao Estado; isto quer dizer que os 
direitos sociais devem ser cobrados do Estado — é ao Estado 
que compete propiciar aos cidadãos a plena fruição dos direitos 
sociais e, só assim, sendo iguais, poderão ser livres. 

O problema, aqui, foi que alguns povos entenderam que 
os direitos sociais são mais importantes que os direitos 
individuais e políticos. Esses povos, perdendo ou esvaziando 
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bastante a idéia de um Estado democrático, acabaram 
esvaziando a própria idéia de Estado de Direito. Foi assim que 
surgiram diversos Estados ditatoriais ou autocráticos, como 
aqueles decorrentes do nacional-socialismo (fascismo, nazismo 
e mesmo certas formas de militarismos) ou do internacional-
socialismo (os Estados socialistas propriamente ditos). A 
Alemanha nazista, o Brasil do Estado Novo e a Cuba de Fidel, 
por exemplo, não são Estados sociais de Direito, mas apenas 
formas extremas e deturpadas do Estado social. 

5. O Estado democrático de Direito 

A derrota do nacional-socialismo na Segunda Guerra 
Mundial levou a Europa continental, ou ao menos o que a partir 
de então se chamaria Europa ocidental, a reafirmar sua crença 
no Estado social de Direito, desenvolvendo um Estado de Bem-
Estar Social de amplo êxito. 

Mas a Europa, e em especial a consciência intelectual 
posterior aos horrores representados pelo holocausto judeu e 
pelas bombas atômicas lançadas contra o Japão, percebia que o 
modelo de Estado de Direito centrado na liberdade e na 
igualdade dos cidadãos ocidentais deveria ser levado a todos os 
homens na face da Terra. 

Surgia aí tanto a Organização das Nações Unidas quanto 
a Declaração Universal dosDireitos Humanos, de 10 de 
dezembro de 1948. Na esteira de ambas, ONU e Declaração, 
começava a tomar corpo uma terceira geração de direitos 
humanos, mais tarde chamada de direitos de solidariedade ou 
direitos de fraternidade. 

É que o terceiro vetor da Revolução Francesa ainda 
esperava o momento de tomar corpo na realidade da vida 
jurídico-política. Assim, se no Estado liberal justiça tinha a ver 
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com liberdade e no Estado social passa a justiça a ser 
intimamente conecta à igualdade, nos últimos cinqüenta anos a 
justiça vem se tornando mais e mais afeta ao reconhecimento do 
outro e ao respeito à humanidade essencial que reside em cada 
ser humano, onde quer que ele se encontre. 

Há quem prefira o termo fraternidade, de evidente 
origem cristã, ao termo solidariedade; é comum vermos juristas 
“mais de esquerda” falando em solidariedade, enquanto os “mais 
de direita” preferem fraternidade. Para nós, os dois termos 
trazem a mesma sinonímia, o mesmo sentido: inspirar a 
construção de um modelo de Estado de Direito que seja 
verdadeiramente universalista, ou seja, que consagre direitos que 
sejam ao mesmo tempo atribuídos a todos os seres humanos — 
democraticamente estendidos a toda a Humanidade. 

Texto para aprofundamento: 
HORTA, José Luiz Borges. Filosofia dos Direitos Fundamentais. 
In: HORTA, José Luiz Borges, BROCHADO, Mariá (orgs.). 
Teoria da Justiça; estudos em homenagem a Joaquim Carlos 
Salgado. Belo Horizonte: Pergamum, 2012. 

Bibliografia consultada: 
HORTA, José Luiz Borges. Direito Constitucional da Educação. 
Belo Horizonte: Decálogo, 2006. 
HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São 
Paulo: Alameda, 2011. 
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CIDADANIA E DIREITOS 

José Luiz Borges Horta 
 Gabriel Lago de Sousa Barroso 

1. O conceito de cidadania  
  

A palavra cidadania é usada habitualmente em nosso 
cotidiano, e suas sílabas já não soam estranhas aos nossos 
ouvidos. Contudo, seu significado permanece, muitas vezes, 
escondido no interior do discurso que a utiliza. Usa-se 
indiscriminamente o termo cidadania – muitas vezes, de modo 
absolutamente vazio – nos mais diversos sentidos. Assim, em 
programas do governo federal, fala-se em promoção da 
cidadania e em defesa da cidadania. No meio artístico, ao se 
falar de políticas culturais, fala-se na importância de uma 
formação para a cidadania. Em um sentido mais refinado, 
Ulysses Guimarães, presidente de nossa Assembleia Nacional 
Constituinte em 1988, chamou nossa atual Constituição de 
“Constituição Cidadã”.  

Mas, afinal, qual o significado de cidadania? Você já 
pensou o que significa ser cidadão? Quais as influências e qual a 
importância desse conceito em sua vida?  

Grosso modo, pode-se dizer que a cidadania é uma 
composição de direitos e deveres a que um indivíduo está sujeito 
em relação à sociedade em que vive. Entretanto, como se verá, 
não é possível captar a essência de cidadania a partir de um 
conceito abstrato, estanque no tempo. Ao contrário, a cidadania 
se desdobra em várias dimensões, pois é resultado de um 
processo histórico. A cidadania, em seu genuíno significado, 
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como se apresenta a nós hoje, é o corolário de um caminho que 
vem sendo percorrido pelo Ocidente, ao menos desde a 
Revolução Francesa, em 1789.  

Um traço, porém, parece ser necessário nesse conceito: a 
cidadania está intrinsecamente ligada a direitos, e sua história 
nasce com a conquista desses direitos – mas não de uns direitos 
quaisquer: trata-se aqui de direitos fundamentais, isto é, direitos 
que a nossa razão impõe e que Estado algum poderia deixar de 
positivar.  

A dinâmica da cidadania, em sua relação com os direitos 
fundamentais, segue o mesmo esquema já visto anteriormente. 
O desdobramento histórico dos valores defendidos pela 
Revolução Francesa – liberdade, igualdade, fraternidade (ou 
solidariedade) – resulta em três gerações de direitos 
fundamentais: uma primeira geração, de direitos de liberdade; 
uma segunda, de direitos de igualdade ou diretos sociais; uma 
terceira, de direitos de fraternidade. A essas três gerações, 
correspondiam três paradigmas de Estado de Direito: Estado 
Liberal, Estado Social e Estado democrático de Direito. Do 
mesmo modo, será possível delinear os diversos aspectos em 
que a cidadania se manifesta tendo como referência as gerações 
de direitos fundamentais. Assim é que se pode falar em: i) 
cidadania política; ii) cidadania social, econômica e trabalhista; 
iii) cidadania cultural. 

  
2. Cidadania política: os direitos políticos  

A cidadania política integra primeira geração de direitos 
fundamentais, trazendo direitos eminentemente políticos. Esse 
momento é caro aos movimentos revolucionários da França, do 
final do século XVIII. No nascedouro, falar em direitos 
fundamentais implicava reconhecer o indivíduo, a pessoa, como 
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centro da atividade jurídica do Estado. Trata-se, pois, da 
expressão de uma concepção filosófica a que poderíamos 
denominar liberalismo individualista.  

Por isso, os direitos de primeira geração (ou liberdades) 
tem um caráter marcadamente anti-estatal, isto é, visam a uma 
limitação do poder do Estado frente ao indivíduo. Tal limitação 
do poder, mediante a construção de técnicas de rigorosa 
estrutura, tem como fundamento último a liberdade individual, e 
a salvaguarda dos direitos fundamentais é parte essencial neste 
processo.  

Assim, a cidadania política diz respeito eminentemente 
às liberdades políticas, irmãs das liberdades chamadas civis (ou 
direitos individuais). Desse modo, na esfera do Direito, pode-se 
falar então de direitos individuais e de direitos políticos. Essa 
separação, que poderia parecer redundante, expressa na verdade 
uma concepção integrada de cidadania, por meio da qual se 
reconhece o cidadão como titular, ao mesmo tempo, de direitos 
naturais inalienáveis (apenas por ser humano, já merece respeito 
à vida, à liberdade etc.) e de direitos políticos efetivamente 
configurados em uma ordem jurídica fundamental.  

Veja, por exemplo, o caso de nossa Constituição. Ela 
inovou em proclamar os direitos fundamentais antes mesmo de 
organizar a estrutura do poder do Estado. Já no Título II, a 
Constituição cuidou de trazer a sua declaração de direitos, sem 
prejuízo de encontrarmos outros direitos espalhados ou 
detalhados em outras passagens da Constituição, em especial na 
ordem social.  

Mas ali — no título Dos direitos e garantias 
fundamentais — a Constituição pretendeu listar de modo amplo 
tanto os direitos e garantias individuais (artigo 5º) quanto os 
direitos sociais (artigos 6º e seguintes) e os direitos políticos 
(artigo 14 e seguintes). O mais longo artigo da Constituição de 
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1988 é exatamente o artigo 5º, que detalha com esmero e 
atenção os direitos de que o indivíduo dispõe para estruturar sua 
vida privada no Brasil, e que se inspira na dimensão de direitos 
individuais, isto é, de proteção da igualdade jurídica, das 
liberdades físicas, da liberdade de expressão, da liberdade de 
consciência etc.; ao passo em que os artigos 14 e seguintes 
tratam dos direitos políticos, ou seja, do homem no processo 
político, na articulação e realização de seu poder de decisão 
externalizado na sociedade, votando, sendo votado, participando 
de decisões importantes pela via de plebiscitos e referendos.  

3. Cidadania social, econômica e trabalhista: direitos sociais  

À segunda geração de direitos fundamentais – direitos de 
igualidade ou direitos sociais, ou ainda direitos sociais e 
econômicos – corresponde a cidadania social e econômica. A 
matriz axiológica de tais direitos encontra-se nos idealismos 
igualitários do século XIX, em um ambiente de serveras críticas 
ao liberalismo individualista que inspirava o primeiro momento 
de desenvolvimento da cidadania. Busca-se refletir sobre o 
significado da igualdade. Nota-se, a partir de então, a 
necessidade de direitos sociais, para que seja assegurada a real 
efetivação das liberdades originárias.  

Compreende-se que não haverá liberdade enquanto os 
homens não puderem ser iguais, ao menos em alguma medida. 
Tais direitos – como, por exemplo, trabalho, seguridade 
(previdência, saúde e assistência), educação, cultura, lazer, 
segurança, transporte e habitação, todos esses elencados no 
artigo 6º de nossa Constituição – são em regra oponíveis ao 
Estado, isto é, exigências de caráter jurídico. Fala-se, pois, em 
crédito dos indivíduos contra o poder, e o Estado passa então a 
ser responsável por prestações positivas, por meio das quais 
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espera satisfazer esses direitos. Um exemplo disso são as 
políticas públicas dirigidas à saúde e à educação, e que têm por 
objetivo satisfazer a um grande número de indivíduos a 
exigência da saúde e educação, essencial para a realização de 
sua cidadania. Entretanto, o titular desses direitos já não é o 
indivíduo isolado, mas o partícipe de um meio social concreto, 
dentro do qual terá de igualar-se, ao menos em oportunidades, 
aos seus semelhantes.  

Dentre esses direitos, como sabemos, o direito a possuir 
uma atividade econômica produtiva, ou seja, o direito ao 
trabalho, é dos mais importantes, geradores de uma cidadania 
trabalhista da mais alta relevância.  

Muitas vezes, para a realização destes direitos, o texto 
constitucional os uniu às chamadas normas constitucionais 
programáticas. As normas programáticas não trazem 
propriamente direitos, mas estabelecem políticas públicas, 
caminhos mediante os quais o Estado deverá agir. Por exemplo, 
ao falar de educação, a Constituição fala em progressiva 
universalização do ensino médio gratuito (art. 208, II); isso 
aponta um caminho para os gestores públicos da área de 
educação, mas não se constitui em um dos direitos que 
compõem o universo do direito à educação.  

4. Cidadania cultural e direitos de titularidade universal  

Por fim, pode-se falar em uma terceira geração de 
direitos fundamentais, a que se liga a cidadania cultural. O vetor 
axiológico desses direitos é o espírito de fraternidade, 
consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948, e que vem somar-se aos valores da liberdade e da 
igualdade; assim sendo, também a terceira geração adere às 
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antecedentes, garantindo-as e ampliando seu leque de 
efetivação.  

A cidadania, como reflexo dessa relação entre direitos, 
desdobra-se em cidadania cultural, que tampouco colide com a 
cidadania política e a cidadania social. Ao contrário, pode-se 
afirmar que só há cidadania plena quando há a conjunção 
simultânea destes três aspectos da cidadania.  

É notável, no entanto, a força dos chamados direitos 
difusos: mesmo não tendo um titular preciso, a humanidade 
parece gradualmente acercar-se deles, promovendo novas 
perspectivas para o Direito e o Estado. Não somos titulares 
isolados desses direitos: eles devotam-se às gerações futuras e às 
tradições passadas, anunciando a plenitude do homem (de todo 
homem). Nenhum desses direitos deixa de ser tutelado pela 
humanidade como um todo.  

No plano político, temos os direitos à paz e à 
autodeterminação dos povos, no plano econômico, o direito ao 
desenvolvimento; no plano cultural, o direito ao patrimônio 
comum (histórico, artístico, ambiental e paisagístico) da 
humanidade, o direito à religiosidade, tomada como tradição 
civilizacional, e o pleno acesso à comunicação; no plano da 
qualidade de vida, o direito ao meio ambiente; no plano das 
relações intersubjetivas, a proteção ao consumidor e a proteção 
à infância e à adolescência. Em respeito ao princípio do livre e 
pleno desenvolvimento da pessoa humana, afirmado e 
reafirmado já em 1948, poder-se-ia ainda propor a assunção a 
este glorioso rol, com impacto nos planos cultural, da qualidade 
de vida e das relações intersubjetivas, do direito à diversidade, 
informado pelo respeito à diferença essencial de todos os 
homens e pelo velho princípio da tolerância.  

O caráter universal dos direitos fundamentais de terceira 
geração é de grande complexidade, e ainda polêmico entre 
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intelectuais. De todo modo, esses direitos – e, assim, a própria 
cidadania cultural – encontram-se atrelados a um Estado, na 
medida em que são positivados. Esse Estado é chamado por 
alguns de Estado democrático de Direito, e por outros de Estado 
de Solidariedade. É o Estado que se compromete não 
simplesmente com as liberdades e igualdades que seu povo 
merece, mas também e substancialmente com direitos que se 
confere à humanidade como um todo.  

No tempo em que vivemos, sabemos das profundas 
interconexões entre todos nós, na Terra, e muitos acreditam que 
as novas tecnologias, sobretudo aquelas que encurtam distâncias 
(telecomunicações, via rede mundial de computadores), nos 
ensinam como caminhamos para sermos uma humanidade de 
valores e direitos compartilhados.  

O problema é que, sem dúvida, o Estado de Direito é 
uma construção ocidental, decorrente dos anseios universalistas 
que caracterizam o homem ocidental – já desde a descoberta 
pelos gregos de uma razão universal (logos), a proposta romana 
de um direito universal (jus gentium) e a fé cristã em um Deus 
único, mas universal (katholikós).  

Nós criamos o Estado de Direito como expressão da 
razão na história, e o criamos à imagem e semelhança dos 
valores da cultura ocidental, especialmente a liberdade, a 
igualdade e a fraternidade.  

Outras civilizações, não européias ou orientais, têm 
evidentemente valores diferentes dos nossos, e portanto nem 
sempre estão preparadas para aceitarem os direitos ocidentais 
como direitos fundamentais universais.  

Esse é, sem dúvida, um dos grandes desafios da doutrina 
dos direitos humanos do século XXI, bem como o de uma 
cidadania pretende de organizar de modo tão arrojado, como a 
cidadania cultural.  
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Para isto, as teorizações precisam transformar-se em 
normas positivas e as normas positivas abstratas precisam 
transformar-se em realidade. O teórico tem de virar normativo e 
o normativo tem de virar normal. 

Texto para aprofundamento:  
HORTA, José Luiz Borges. Filosofia dos Direitos Fundamentais. 
In: HORTA, José Luiz Borges, BROCHADO, Mariá (orgs.). 
Teoria da Justiça; estudos em homenagem a Joaquim Carlos 
Salgado. Belo Horizonte: Pergamum, 2010.  

Bibliografia consultada:  
HORTA, José Luiz Borges. Direito Constitucional da Educação. 
Belo Horizonte: Decálogo, 2006.  
HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São 
Paulo: Alameda, 2010. 
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NOVOS DIREITOS 

Philippe Oliveira de Almeida 

Direitos fundamentais são direitos que representam 
garantias indispensáveis para uma convivência digna, livre e 
igual de todas as pessoas. Existem para assegurar a cada homem 
o respeito que lhe é devido como pessoa, na defesa da 
civilização e dos valores humanos. São fundamentais porque 
estabelecem as condições mínimas necessárias para a realização 
dos homens em sociedade. 

Todos os direitos fundamentais foram conseguidos em 
lutas, por meio do trabalho incessante dos povos, que, no curso 
do tempo, reconheceram de forma gradual e progressivas novas 
garantias que deveriam ser atribuídas ao homem enquanto 
homem, na busca de sua emancipação plena. Ora, é através da 
história, enfrentando injustiças, opressões e violências, que o 
Direito vai abrindo caminhos para que o desenvolvimento da 
sociedade se realize dentro do respeito à diversidade de todos os 
homens.  

Assim, tradicionalmente, fala-se de três gerações (ou 
dimensões) de direitos fundamentais, que se sucedem, ao longo 
da história, em uma sequência evolutiva. É importante observar, 
antes de tudo, que, nesse desenvolvimento histórico, uma nova 
geração de direitos fundamentais não supera ou nega as outras, 
uma vez que as gerações anteriores seguem vivas e se integram 
com as novas. São, portanto, etapas através das quais os direitos 
são gradualmente reconhecidos.  
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Na verdade, o conteúdo jurídico da dignidade humana 
vai se efetivando à medida que novos direitos vão sendo 
reconhecidos e agregados ao rol dos direitos fundamentais. As 
sucessivas gerações se complementam, de forma harmônica, em 
uma pirâmide que, como disse certa feita o jurista Paulo 
Bonavides, tem como ápice o “direito à democracia” – isto é, o 
direito que tem cada homem de participar ativamente no 
processo de desenvolvimento de sua comunidade.  

Mas quais são estas gerações? Desde Karel Vasak e 
Noberto Bobbio, tornou-se um lugar comum, entre os juristas, 
identificar as três dimensões (gerações) dos direitos 
fundamentais com os três princípios estampados no lema 
revolucionário do século XVIII, isto é, “liberdade, igualdade e 
fraternidade”. Dessa maneira, a maior parte dos doutrinadores, 
esquematicamente, defende que a sequência evolutiva dos 
direitos fundamentais desenvolveu-se da seguinte forma:  
a) Primeira geração – Liberdade: Inicialmente, foram 
institucionalizados direitos que buscavam garantir a defesa da 
liberdade (autonomia) do indivíduo contra as ingerências de 
outros indivíduos e do poder estatal, através de declarações nas 
quais os governantes se comprometiam a não intervir em 
aspectos da vida pessoal dos indivíduos e a proporcionar a 
segurança da sociedade. Essa geração está ligada à emergência 
do Estado liberal, marcado pelo princípio do livre mercado. Os 
direitos à vida íntima, à honra, à privacidade, à imagem, à 
manifestação do pensamento e à liberdade religiosa são 
exemplos emblemáticos das pretensões garantidas pela primeira 
geração, que também agrega os direitos políticos do homem 
livre de participar das escolhas da nação.  

b) Segunda geração – Igualdade: Posteriormente, foram 
reconhecidos direitos que procuravam propiciar a todos, de 
forma igualitária, os meios de participar do bem-estar social, 
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assegurando o acesso à saúde, ao trabalho, à educação, ao lazer, 
ao repouso, à habitação, ao saneamento etc. Essa geração está 
ligada ao surgimento do Estado social, que, por meio de 
prestações materiais positivas do Estado (quer dizer, de políticas 
públicas sistemáticas), trabalhou para promover a igualdade 
material (real) entre os cidadãos. Ora, a segunda geração de 
direitos fundamentais surgiu da compreensão de que os direitos 
vinculados à primeira geração só poderiam ser plenamente 
fruídos e gozados à medida que fossem asseguradas a todos as 
condições sociais e econômicas necessárias. Afinal, como 
poderia um analfabeto exercer plenamente o direito à livre 
manifestação do pensamento? Como poderia um sem-teto 
exercer plenamente o direito à intimidade? É por essas e outras 
que a segunda geração está associada ao reconhecimento de 
direitos sociais e econômicos, bem como de direitos coletivos ou 
de coletividades.  
c) Terceira geração – Fraternidade: Finalmente, foram 
institucionalizados direitos que, visando à construção de uma 
sociedade solidária e fraterna, assumem como meta a proteção 
de interesses transindividuais – quer dizer, interesses que não 
estão adstritos ao homem individualmente considerado, mas que 
dizem respeito a agrupamentos humanos como a família, o 
povo, a nação, a coletividade regional ou étnica, ou, quase 
sempre, a humanidade como um todo. São direitos, a um só 
tempo, individuais, coletivos e difusos, por duas razões: em 
primeiro lugar, porque a implementação desses direitos atende, 
de forma simultânea, aos interesses do indivíduo, das 
coletividades e, virtualmente, de todo o gênero humano – ou, 
ainda, de um conjunto amplo e indeterminado (difuso) de 
pessoas; e, em segundo lugar, porque a proteção desses direitos 
não pode ser integralmente satisfeita sem que haja um trabalho 
coordenado e cooperativo (solidário) de todos os povos, numa 
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atuação que necessariamente terá que transcender as fronteiras 
nacionais. É de se destacar, ainda, que tais direitos concernem 
não só às gerações atuais, mas, também, às futuras gerações, aos 
nossos filhos e netos. Essa geração está ligada ao surgimento do 
chamado Estado democrático de Direito, que, associa os 
princípios da liberdade e da igualdade em uma síntese nova – 
qual seja, o princípio da dignidade da pessoa humana –, e 
pretende construir uma sociedade na qual a legitimidade do 
Poder Político decorre, de maneira completa, da soberania 
popular. São exemplos de direitos associados à terceira geração: 
o direito à paz, o direito ao desenvolvimento, o direito dos 
consumidores, o direito a um meio ambiente saudável e 
equilibrado (incluso, aqui, o direito à biodiversidade), o direito 
ao desenvolvimento e o direito à conservação do patrimônio 
histórico e cultural.  

Hoje, designamos como novos direitos os direitos 
fundamentais associados à terceira geração, acima descrita. Os 
novos direitos são, pois, os direitos de fraternidade, surgidos em 
uma era (a nossa) marcada não apenas por lutas individuais, mas 
(sobretudo) por conflitos e conquistas coletivas.  

As pessoas estão se dando conta que “uma andorinha só 
não faz verão” – e isso implica dizer que, além de direitos 
individuais, pertencentes a sujeitos singulares, é necessário que 
o Poder Público assegure direitos transindividuais, pertencentes 
a agrupamentos vastos, para fazer face à deterioração da 
qualidade da vida humana e a outras mazelas que despontaram 
no curso do século XX.  

O avanço tecnológico, o aumento das relações 
econômicas em larga escala (que passam a romper cada vez 
mais as fronteiras dos Estados Nacionais), o crescimento 
desordenado das cidades, a explosão demográfica e a ameaça 
mundial de catástrofes ecológicas estão forçando a comunidade 
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internacional a desenvolver um novo sistema de proteção de 
direitos, que assuma a afirmação da pessoa humana como seu 
princípio cardeal.  

É por isso que os novos direitos tentam atingir um grau 
mais alto de universalidade, concretude e eficácia, de sorte a 
abraçar todo o gênero humano, para além de qualquer limite 
histórico e geográfico. Imagine o caso de uma catástrofe 
nuclear: não é possível avaliar, com precisão, o número de 
pessoas atingidas um desastre ambiental semelhante – que pode 
envolver a população de uma cidade, de uma província, de um 
país, de um continente (ou, mesmo, de todo o globo terrestre). É 
incalculável o dano causado pela violação a um direito 
transindividual, de maneira que a proteção de direitos dessa 
importância deve visar a toda a população mundial.  

Os novos direitos compõem um conjunto plural, 
heterogêneo e vago, não sendo viável, pois, arrolar ou listar, de 
forma exaustiva, todas as garantias que trazem. No entanto, é 
possível identificar os principais interesses incorporados ao 
mundo jurídico pelos novos direitos. Assim os lista o Prof. José 
Luiz Borges Horta, na obra História do Estado de Direito:  

No plano político, temos os direitos à 
paz e à autodeterminação dos povos; no 
p l ano econômico , o d i r e i to ao 
desenvolvimento; no plano cultural, o 
direito ao patrimônio comum (histórico, 
artístico, ambiental e paisagístico) da 
humanidade, o direito à tradição 
re l i g i o s a e o p l e n o a c e s s o à 
comunicação; no plano da qualidade de 
vida, o direito ao meio ambiente; no 
plano das relações intersubjetivas, a 
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proteção ao consumidor e a proteção à 
infância e à adolescência.  

Ao rol, o jusfilósofo citado acrescenta, ainda, o direito à 
diversidade.  

Cabe salientar, uma vez mais, que, apesar da 
heterogeneidade, da pluralidade e da vagueza do conjunto, os 
novos direitos têm em comum uma marca indelével: o fato de 
protegerem interesses transindividuais.  

No intuito de tornar mais clara a fisionomia dos novos 
direitos, teceremos, abaixo, breves considerações sobre dois 
interesses transindividuais paradigmáticos ou modelares, que 
ganharam realce com o despontar da terceira geração de direitos 
fundamentais: o direito ao ambiente sadio e o direito ao 
desenvolvimento.  

Direito ao ambiente sadio: O jusfilósofo Norberto 
Bobbio já afirmou, acerca dos direitos de terceira geração: “o 
mais importante deles é o reivindicado pelos movimentos 
ecológicos, o direito a viver em meio ambiente não poluído”. 
Com efeito, diante dos males e ameaças provocados pelas 
diversas modalidades de poluição do ar, das águas, do solo, da 
flora e da fauna, as discussões em torno do moderno Direito 
Ambiental assumiram papel proeminente na luta pela 
implementação da terceira geração de direitos fundamentais.  

A noção de meio ambiente é global e geral, posto que 
abarca todas as questões relativas à vida na Terra e aos atributos 
de uma existência humana física e mentalmente saudável. O 
direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é 
decorrência típica dos direitos de fraternidade, haja vista que: 1) 
desenvolve-se à luz da esperança na realização plena da pessoa 
humana, em todas as suas dimensões; 2) busca preservar não só 
a qualidade de vida da sociedade atual, mas também – ou, 
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mesmo, sobretudo – o bem-estar das futuras gerações; 3) 
protege interesses que dizem respeito à humanidade como um 
todo.  

Ora, para a garantia desse direito, diversas normas estão 
sendo incorporadas à legislação, como a definição do “crime 
ecológico”, aplicável aos responsáveis pela poluição, ou a 
exigência do estudo do “impacto ambiental” para qualquer 
projeto de obra pública ou privada capaz de alterar o meio 
ambiente. Muitas legislações dispõem amplamente sobre o 
dever do Estado de proteger o meio ambiente, criam organismos 
administrativos destinados a essa proteção ou instituem 
processos de “consulta obrigatória” à população interessada.  

Direito ao desenvolvimento: Em um cenário de crises 
econômicas mundiais, desigualdade no que concerne ao nível de 
desenvolvimento humano e social dos povos, desemprego e 
subemprego etc , o reconhecimento do di re i to ao 
desenvolvimento ambiciona a construção de uma comunidade 
internacional fundada no constante incremento do bem-estar de 
toda a população e de todos os indivíduos com base em sua 
participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na 
distribuição justa dos benefícios daí resultantes.  
O art. 1º da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, de 
1986, dispõe: “O direito ao desenvolvimento é um direito 
humano inalienável em virtude do qual toda pessoa humana e 
todos os povos estão habi l i tados a part ic ipar do 
desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele 
contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados”.  

Tal como o direito a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, o direito ao desenvolvimento tem em vista a 
realização plena e completa do ser humano, o livre 
desenvolvimento de sua personalidade através da satisfação das 
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necessidades econômicas, sociais e culturais indispensáveis à 
sua dignidade. É de se destacar que o desenvolvimento 
procurado é aquele que, respondendo às necessidades do 
presente, não compromete a capacidade da geração futura de 
responder às suas próprias necessidades.  

Nesse sentido, novamente, o caráter prospectivo do 
direito de terceira geração faz-se sentir. É de se destacar, ainda, 
que o direito ao desenvolvimento apresenta uma face interna e 
uma face internacional: os titulares de referido direito são os 
indivíduos, os povos e os Estados. Não pode, dessa forma, ser 
assegurado senão mediante a cooperação e a multipolaridade – a 
solidariedade e a fraternidade – entre as nações.  

Bibliografia consultada: 
HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São 
Paulo: Alameda, 2011. 
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O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Ana Guerra Ribeiro de Oliveira 

1. Introdução histórica 

A construção e sistematização da teoria da separação dos 
poderes como concebemos hoje remonta a Montesquieu, que 
com sua obra O Espírito das Leis, de 1748, influenciou o 
pensamento europeu anterior à Revolução Francesa. Político e 
filósofo de seu tempo, Montesquieu é confesso herdeiro do 
pensamento ocidental desde a Antiguidade clássica e, em seu 
livro, realiza minuciosa análise e acurada compilação de 
exemplos de legislações de outras civilizações. 

Desde a Grécia antiga o homem se dedicou a pensar o 
espaço público, o político, traçando contribuições valiosas à 
teoria política, inclusive no mundo contemporâneo. Aristóteles 
foi quem identificou e separou as três formas de poder que 
compõem todos os governos: uma que delibera sobre os 
assuntos públicos, outra que exerce a autoridade e a que julga os 
casos concretos. Para o filósofo grego, quando as três formas de 
poder estão bem acomodadas, o governo caminha bem, e é das 
diversas formas de organização entre os três poderes que surgem 
os diferentes governos.   1

A história de Roma se confunde com a história de suas 
instituições e, ao voltar os olhos a Roma, percebemos como os 

 ARISTOTLE. Politics, Livro 4, Parte XIV. JOWERR, Benjamin (Trad.). 1

Kitchener: Batoche Books, 1999., p. 100.
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governos do presente nela se espelharam para se organizar e 
estruturar. Na época republicana, Roma conheceu a limitação de 
poder do cônsul através da ramificação das instituições políticas, 
que distribuíram o exercício do poder entre magistrados, senado 
e comícios das variadas camadas sociais. Cícero, um dos 
homens mais notórios do gênio romano, antecipou algumas 
ideias sobre a separação de poderes que seriam posteriormente 
desenvolvidas por Montesquieu. Para o advogado e político 
romano, tanto os magistrados (ou executivo) devem ter 
suficiente poder, como os conselhos dos grandes (ou 
parlamento) devem ter suficiente autoridade, assim como o povo 
deve ter suficiente liberdade. 

A filosofia medieval não foi somente responsável por 
conservar a ciência a e arte da Antiguidade, como nos faz crer a 
infeliz alcunha “Idade das Trevas”, pois deu continuidade aos 
problemas políticos e filosóficos dos antigos. O tema do tirano 
constituiu um dos grandes temas medievais, que se desdobrou 
na conexão entre poder e ordem, governo e lei.  Pensar o papel 2

da lei, a conexão entre seu caráter geral e a amplitude dos casos 
concretos, assim como sua relação com o poder para decidir, são 
temas presentes na reflexão dos antigos, herdados e 
aprofundados no período medieval.  

Na Modernidade, a reflexão de Bodin conferiu poder 
absoluto ao Rei da França, contudo, chamar o poder de absoluto 
não acarretava dizer que era ilimitado, uma vez que o poder dos 
monarcas dos séculos XVII-XVIII se deparou com uma ordem 
jurídica existente, consolidada pelos costumes, que impôs, 

 COSTA, Pietro. O Estado de Direito: uma introdução histórica. In: _____; 2

ZOLO, Danilo (orgs.). DASTOLI, Carlos A. (Trad.). O Estado de Direito. 
História, teoria, crítica. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 101.
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inevitavelmente, condicionamentos ao poder do rei.  No sistema 3

inglês, tal limitação se mostrava clara através da ideia de uma 
legislação costumeira. Locke ajudou a construir e ampliar o 
conceito de controle do poder ao defender a limitação do mesmo 
pelos os direitos naturais do homem.  

No século XVIII, a França vivenciou a preocupação com 
o poder absoluto do monarca e Montesquieu, encontrando 
inspiração no modelo inglês, que já então continha medidas para 
enfrentar o poder desenfreado do rei, afirma que todo o homem 
que detêm o poder tende a abusar do mesmo, de maneira que é 
necessário impor limites para deter abusos.   4

2. A doutrina da separação dos poderes em Montesquieu 

Montesquieu entende a liberdade como a possibilidade 
de fazer tudo o que as leis permitem. A certeza de que 
ordenamento jurídico será cumprido é essencial para o crítico da 
decadente monarquia francesa, pois sem tal certeza não há 
liberdade política dos indivíduos. Este sentimento de segurança, 
segundo o autor, desaparece quando todos os poderes, ou mesmo 
dois deles, estão sobre o comando de uma só pessoa, pois há o 
medo do exercício tirânico do poder e consequente dano à 
liberdade dos homens. Para conter abusos, Montesquieu defende 
a separação dos poderes e um sistema em que o próprio poder de 
uma das esferas (legislativo, executivo ou judiciário) limita o 
poder de uma das outras esferas.  

 COSTA, Pietro. O Estado de Direito: uma introdução histórica... p. 3

101-102.

 MONTESQUIEU, Charles. Del espíritu de las leyes. 1ª. ed. Buenos Aires: 4

Libertador, 2004, p. 131.
  49



Se o poder legislativo e o poder executivo estivessem 
unidos na figura de uma só pessoa ou em uma mesma 
instituição, não haveria liberdade, tudo estaria perdido, pois leis 
tirânicas poderiam ser promulgadas para serem cumpridas 
tiranicamente. Igualmente, se unidos o poder judiciário e 
legislativo, isto é, se o juiz pudesse ao mesmo tempo legislar e 
julgar, o poder sobre a vida e liberdade dos cidadãos estaria 
comprometido. Por sua vez, se judiciário e executivo estivessem 
na figura da mesma pessoa, o juiz teria a mesma força de um 
opressor.   5

Para equilibrar a liberdade política dos cidadãos e o 
exercício do poder é necessário a instituição do modelo de 
separação de poderes. Este modelo funciona através de um 
sistema de freios e contrapesos entre as diferentes esferas de 
poder. Assim, é capaz de garantir o exercício moderado e o 
controle deste mesmo poder, vez que diferentes órgãos (ou 
pessoas) são responsáveis, separadamente, pela formulação das 
leis, por sua execução e pelo julgamento dos casos concretos.  

Montesquieu defende que o legislativo tenha a faculdade 
de examinar como são cumpridas as leis que promulgou e que o 
executivo, por sua vez, possa frear, impedir, as aspirações do 
legislativo. As sentenças formuladas pelo judiciário devem 
corresponder ao texto expresso da lei, não podem, de maneira 
alguma, corresponder à opinião pessoal de um juiz, pois assim 
se viveria em uma sociedade insegura, sem a certeza da lei. No 
entanto, o legislativo pode, em alguns casos, intervir no 
julgamento dos casos concretos, para moderar a lei em favor da 
própria lei e para assegurar seu cumprimento quando os juízes 
deixem de cumpri-la.  6

 MONTESQUIEU, Charles. Del espíritu de las leyes…. p. 132.5

 MONTESQUIEU, Charles. Del espíritu de las leyes…. p. 134-140.6
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3. A Constituição e o princípio da separação de poderes  

A razão de ser de um Estado democrático é efetuar, 
assegurar, o exercício dos direitos do homem e as liberdades 
individuais. É possível compreender a necessidade de garantir 
constitucionalmente o princípio da separação de poderes, vez 
que, como a história demonsta, a concentração de todos os 
poderes em um só representa risco ao exercício pleno da 
liberdade. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 
1789, criada no contexto da Revolução Francesa, trouxe a íntima 
e indissolúvel conexão entre Constituição, separação de poderes 
e garantia de direitos, em seu preceito XVI, segundo o qual: “A 
sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos 
nem estabelecida a separação dos poderes não tem 
Constituição.”. 

A Constituição brasileira, por seu turno, estabelece o 
vínculo entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que são 
poderes da União, independentes entre si, mas que devem 
conviver em harmonia (CF, art. 2º).  

Importante esclarecer que ainda que os poderes sejam 
divididos em três esferas, a que julga, a que legisla e a que 
executa, o poder estatal é soberano e único. Os atos praticados 
pelo poder do Estado são de fato diferenciados, mas a ideia de 
soberania não pode ser dividida. No âmbito interno é o poder do 
Estado que se sobrepõe à qualquer outro poder social e, no 
âmbito externo, a soberania do Estado é também relevante, 
colocando-o no mesmo patamar dos outros Estados.  

Ligado à própria ideia de Estado Democrático de Direito, 
o princípio da separação de poderes não pode ser modificado 
nem mesmo por emenda à Constituição, que é a forma mais 
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rigorosa para modificação da legislação brasileira (CF, art. 60). 
Tampouco é possível ao Estado legislar ou atuar de maneira a 
enfraquecer ou fortalecer desmedidamente um poder em 
detrimento de outro.  

4. Executivo, legislativo e judiciário no Brasil  

O controle e a convivência harmônica dos três poderes 
trazem segurança e estabilidade à democracia, contribuem, 
igualmente, para evitar abuso de poder e afirmar o exercício de 
direitos. O princípio da separação de poderes possui mais de 
uma função: é mecanismo para limitar o poder e para conferir 
adequada organização das funções do Estado . 7

No Brasil, diversos são os instrumentos e mecanismos 
para a realização do controle e fiscalização entre legislativo, 
executivo e judiciário. No entanto, o fato de que os poderes 
sejam separados de acordo com os atos praticados (legislar, 
executar e julgar), não impede que seja possível que uma das 
esferas pratique outra classe de ato.  

O executivo, cuja função típica é administrava ou 
executiva, também influi na escolha dos membros dos tribunais 
e o chefe do executivo possui direito de veto nas decisões do 
legislativo. É o executivo que conduz as relações com Estados 
estrangeiros, dirige as Forças Armadas, controla despesas e fixa 
as diretrizes políticas da administração pública. Exerce ainda 
funções atípicas quando edita medidas provisórias (legisla) e 
quando analisa casos concretos no âmbito administrativo (julga). 

Editar normas e fiscalizar sua execução são as funções 
características do legislativo, que no entanto também exerce 
outros papéis. Exerce função eminentemente judiciária, quando 
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processa e julga, por crimes de responsabilidade, altos membros 
do poder executivo, como o Presidente da República. Pode 
também, desde que vise proteger os interesses da coletividade, 
investigar e apurar denúncias, quando instaura uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI). Além disso, exerce função 
administrativa, ao ditar as regras e organizar a estrutura interna 
de seus órgãos. 

O judiciário tem a função própria de julgar os casos 
concretos, mas exerce também o controle em tese das leis 
e d i t a d a s p e l o l e g i s l a t i v o , c h a m a d o c o n t r o l e d e 
constitucionalidade, e é quem decide acerca de eventual abuso 
de poder dos atos do executivo. Exerce função administrativa 
quando organiza sua estrutura interna e função legislativa 
quando cobre lacunas da lei. O judiciário exerce ainda a 
relevante tarefa de garantir a liberdade dos indivíduos em 
situações concretas frente ao massivo poder do Estado. Dessa 
maneira, o executivo pode exercer o poder punitivo, mas é o 
judiciário quem irá decidir se exerceu dentro dos limites da lei.  

A teoria da separação de poderes se modernizou ao longo 
dos anos e o fato de que cada um dos poderes exerce funções 
que não lhe são próprias, não afeta a estrutura democrática do 
Estado, pois não são rupturas capazes de afetar a essência do 
sistema de separação de poderes. O que realmente importa é 
saber se cada um dos poderes pratica o poder dentro dos limites 
da legalidade, isto é, fazem somente aquilo que pode ser feito e 
de maneira legítima, garantindo-se assim o exercício pleno de 
direitos e a liberdade. 

Textos para aprofundamento: 
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FONTES DO DIREITO 

Karine Salgado  
Renon Pessoa Fonseca 

Toda sociedade está submetida a um grande número de 
normas, isto é, a regras que estabelecem como devem ser nossas 
condutas. Entretanto, nem todas as normas podem ser 
consideradas jurídicas. Há normas morais, religiosas, de 
etiqueta, enfim, normas de diversas origens e naturezas, mas 
sempre caracterizadas como comandos, vale dizer, sempre 
regulamentadoras da conduta humana. Entretanto, nem toda 
norma é norma jurídica, isto é, nem todas podem ser 
consideradas como pertencentes ao Direito. As normas jurídicas 
têm algumas características que as diferenciam, ainda que 
tenham o mesmo conteúdo de uma norma moral por exemplo. 
Normas jurídicas são exigíveis, isto é, posso exigir o 
cumprimento delas ou ainda a aplicação da sanção para aqueles 
que a descumprem. Além disso, elas contam com o aparato 
estatal para se fazerem valer e aplicar, o que não é dado a 
nenhuma outra norma. Dessa forma se conclui que não é 
qualquer norma que possui tal caráter, e por isso não é qualquer 
ato ou fato que pode produzi-la. 

Se as normas jurídicas são constituintes do Direito e se 
diferenciam das demais, faz-se necessário indagar de onde elas 
vêm, qual a sua origem ou fonte. O tema das fontes do Direito, 
então, é dos mais relevantes à Ciência do Direito, pois se refere 
ao problema fundamental acerca da origem das normas 
jurídicas; ou seja, quando se diz fontes do direito se está 
referindo às origens das normas que constituem o Direito. 
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Assevera o professor francês Du Pasquier, em passagem muito 
conhecida, que o termo fonte do direito constitui uma “metáfora 
muito justa, pois remontar à fonte de um rio é procurar o lugar 
onde suas águas brotam da terra; do mesmo modo, inquirir a 
respeito da fonte de uma regra de direito é pesquisar o ponto 
pelo qual ela saiu das profundezas da vida social à superfície do 
direito.” 

Diversas são as fontes do Direito. Na verdade, cabe a 
cada Estado eleger aquelas que oficialmente produzirão normas 
jurídicas, isto é, fontes cujas normas produzidas serão 
reconhecidas pelo Estado como válidas. Ora, se essas normas 
são consideradas válidas, é exatamente porque as fontes das 
quais elas emanam possuem o poder de assim as constituir, de 
maneira a atrelar aos conteúdos que trazem uma força normativa 
que submete de forma irresistível a todos seus destinatários. 

Assim, serão apontadas as fontes que, de modo mais 
recorrente, são reconhecidas como fontes produtoras de normas 
jurídicas pelos Estados. São elas: a legislação, expressão do 
Poder Legislativo; a jurisprudência, constituída por decisões 
judiciais reiteradas do Poder Judiciário; os costumes, resultantes 
de uma lenta construção histórica dentro da sociedade através da 
repetição das condutas somada à convicção por parte dos 
indivíduos de que aquela conduta é devida, ou seja, obrigatória 
(o costume gera na sociedade a sensação de dever, isto é, cria a 
idéia de que determinada conduta é devida); a doutrina, formada 
através do trabalho intelectual dos juristas; a fonte negocial, 
constituída a partir do poder reconhecido pelo Estado aos 
indivíduos de, mediante a autonomia da vontade, criarem 
normas para si mesmos; e mesmo o Direito Comparado, através 
do qual normas de outros Estados podem ser tomadas como 
válidas no ordenamento jurídico. Vale observar, também, que a 
importância maior ou menor dada a determinada fonte não é 
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universal, pois varia de acordo com a cultura e com a história 
nas quais se integram os Estados que consagram em seus 
o rdenamentos de te rminada(s ) fon te ( s ) como a ( s ) 
preponderante(s). 

Passemos agora a uma breve explanação acerca das 
características fundamentais de cada uma das fontes do direito: 

1. Costumes 

O costume é uma das fontes mais antigas do Direito. 
Dele emergiam de maneira inconsciente e anônima as regras de 
convivência no seio das sociedades primitivas.. É característico 
do costume esse surgimento involuntário, espontâneo, isto é, 
sem um criador definido, como o é também a sua constante 
mutabilidade. À medida que a sociedade se transforma, e isto 
ocorre permanentemente, mudam também gradualmente os 
costumes. 

Tal mudança é tão lenta que muitas vezes ocorre de 
modo imperceptível. Embora sejam muitos os costumes de uma 
sociedade, nem todos são tomados como normas jurídicas 
válidas, restando evidente a necessidade do estabelecimento de 
alguns critérios para que uma norma costumeira seja 
reconhecida como válida e aplicada pelos tribunais. São eles: 
sua observância uniforme e a convicção de que tal conduta seja 
de fato jurídica, ou seja, obrigatória. Além disso, tem-se como 
regra que, pelo fato de uma norma consuetudinária (do latim 
consuetudo, costume), ao contrário da lei, não impor-se ao 
conhecimento de todos, inclusive ao do juiz, este, para aplicá-la, 
deve exigir a prova de sua existência a quem o alega; em outras 
palavras, aquele que, no processo judicial, invoca a norma 
costumeira deve demonstrar a sua existência, ou seja, seu amplo 
reconhecimento social. 
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2. Lei 

Historicamente, a lei não foi a primeira fonte do Direito. 
Na verdade ela representou um passo importante na história do 
Direito. Com a evolução das sociedades primitivas e com a 
crescente complexidade das relações entre seus membros, 
mostrou-se necessário registrar normas que inicialmente 
encontravam-se sob a forma de costumes, o que imprimiria 
maior segurança às relações por eles regidas. A solução 
encontrada foi a inscrição das normas costumeiras em 
documentos, para assim fazê-las conhecidas por todos: surgiram 
então os diplomas legais, ou leis, que registravam as normas 
costumeiras de maneira escrita a partir de um procedimento 
específico, o processo legislativo. Apesar de seu aparecimento 
ser muito anterior, a lei só ganhou o status de centralidade que 
hoje possui nos ordenamentos jurídicos herdeiros da tradição 
latina – o que inclui o brasileiro - a partir da Modernidade, com 
a formação dos Estados nacionais e a conseqüente necessidade 
de se ter um Direito único para a totalidade da nação. Com a 
Revolução Francesa, em 1789, a lei foi alçada a patamar ainda 
mais elevado a partir da reivindicação dos cidadãos por normas 
jurídicas escritas, de cunho geral e abstrato - de modo a dar 
tratamento igualitário a todos -, como forma de garantia de seus 
direitos e liberdades recém-adquiridos contra as investidas do 
arbítrio estatal que caracterizara o período absolutista. O Código 
Civil francês, de 1804, também conhecido como Código 
Napoleão representa a culminância que a lei alçou nesse período 
como decorrência da convergência das aspirações do povo, dos 
governantes e dos juristas por possuírem um único diploma 
claro, racional, sistematizado, no qual estariam plasmadas todas 
as normas do direito civil francês. 
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Algumas observações sobre a legislação como fonte de 
Direito ainda merecem atenção. Uma norma escrita só passa a 
integrar o ordenamento jurídico, ou seja, só ganha o status de 
norma jurídica válida, a partir do momento em que já passou por 
todo o processo preestabelecido pelo próprio Direito (o processo 
legislativo). Além disso, embora o termo lei seja largamente 
utilizado, ele diz não só respeito a um tipo de documento legal, 
produzido pelo Poder Legislativo: também devem ser incluídos 
no termo, em sentido amplo, Decretos, Medidas Provisórias, 
Resoluções, etc. Enfim, quaisquer documentos legais produzidos 
de forma válida (isto é, respeitando o processo de criação pré-
estabelecido) podem ser considerados fonte de Direito. 

3. Jurisprudência 

Como já dito, a jurisprudência diz respeito às decisões 
judiciais de casos concretos analisados e decididos pelo Poder 
Judiciário. Nem toda decisão judicial é, entretanto, fonte de 
Direito. Na realidade, apenas decisões importantes, isto é, de 
casos relevantes ainda sem uma solução clara prevista pelo 
Direito e decididos por cortes superiores podem ser 
consideradas fontes de Direito. Em outras palavras, só em 
hipóteses muito específicas a decisão judicial poderá ser tomada 
como norma jurídica válida para outros casos. Nesta situação, o 
juiz ou os juízes que julgarem o caso constroem uma decisão 
que não é uma mera aplicação de normas jurídicas pré-
existentes. Trata-se de decisão nova (criada) que servirá como 
parâmetro para todos os casos semelhantes futuros, podendo, 
assim ser considerada como fonte do direito. 

4. Doutrina 
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O Direito, enquanto conjunto de normas, é objeto de 
estudo de uma ciência específica, a Ciência do Direito. Suas 
normas são assim estudadas por juristas que constroem, a partir 
de métodos específicos, conhecimento acerca do Direito. Este 
conhecimento pode – e historicamente foi - ser utilizado como 
fonte de Direito. É o que ocorria em Roma na Antiguidade. O 
estudo rigoroso do Direito tinha como objetivo não apenas 
identificar e descrever cientificamente as normas, mas também 
buscava a construção de soluções lógicas e racionais para os 
problemas que se revelavam diante dos tribunais e para os quais, 
muitas vezes, o Direito existente não era suficiente. Assim, os 
trabalhos de eminentes juristas constituíam fonte do Direito (os 
doutores na lei criavam, como ainda criam, doutrina). 

É importante ressaltar que a classificação da doutrina 
como fonte do Direito é um tanto polêmica, pois alguns autores 
não concordam que ela seja alçada ao patamar de fonte, visto 
que as ponderações feitas pelos estudiosos não geram normas 
aptas a vincular os juízes, mas tão somente fórmulas 
interpretativas, que podem ser acatadas ou não pelos tribunais. 
Independentemente do fato de as proposições dos juristas não 
constituírem normas jurídicas, é certo que elas exercem grande 
influência prática sobre os magistrados, tendo em vista a 
inegável autoridade intelectual dos grandes doutrinadores; as 
concepções doutrinárias exercem notável impacto na aplicação 
do Direito em muitos ordenamentos jurídicos. 

5. Fonte negocial 

A fonte negocial diz respeito à liberdade que os 
indivíduos têm de estabelecerem contratos entre si com regras 
por eles mesmos criadas e com âmbito de aplicação limitado às 
partes. Também não é uma fonte unanimemente aceita, mas os 
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que a defendem argumentam que tais normas advém 
exclusivamente da vontade autônoma das partes, que têm o 
poder de criar normas para si mesmas, e isso de fato é inegável. 
Mas alegam os opositores que na verdade essas regras 
contratuais só são válidas porque a lei assim permite, o que 
também não deixa de ser verdade, mas não significa que elas 
nasçam da própria lei, mas apenas que a conformidade com a lei 
é tão somente condição necessária para sua validade, de modo 
que sua origem está inequivocamente na própria vontade dos 
contratantes. 

6. Direito Comparado 

Cada Estado possui o seu Direito, com fontes, forma de 
funcionamento e conteúdo diferentes. Diante da diversidade, é 
possível o estudo do Direito por comparação, isto é, analisar 
dois ou mais sistemas jurídicos e verificar o que têm em comum 
ou em que divergem. A partir desta constatação, é possível se 
admitir a utilização de normas de outro Estado, em hipóteses 
específicas, como norma jurídica válida. Neste caso, seria 
possível, por exemplo, aplicar uma norma do Estado “B” para 
solucionar um caso no Estado “A” desde que não houvesse no 
Direito deste último uma norma que previsse solução para o 
caso. Assim, estritamente naquela situação, o Direito do Estado 
“B” serviria como fonte para o Direito do Estado “A”. 

Como já ressaltado, cada Estado elege suas fontes. O 
Brasil tem na lei a sua principal fonte. Nossas normas advêm 
majoritariamente da legislação. Como o Brasil integra a família 
romanística (que segue os traços do Direito Romano e de sua 
ciência), tem na lei e na doutrina dois grandes pilares para a 
construção do ordenamento jurídico, embora a doutrina não 
constitua, formalmente, fonte do direito. Eventualmente, o 
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costume funciona como fonte de direito. Na família do direito 
anglo-saxão (Inglaterra, Estados Unidos, etc), por exemplo, a 
jurisprudência e os costumes ocupam papel de destaque, em que 
pese uma significativa tendência de valorização da lei como 
fonte do direito. 
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UNIDADE II 

ELEMENTOS DE DIREITO E LEGISLAÇÃO 
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SUJEITOS DE DIREITO: PESSOAS HUMANAS E 
PESSOAS JURÍDICAS 

Elena de Carvalho Gomes 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o Direito conhece 
dois tipos de atores capazes de adquirir direitos e contrair 
obrigações. Vale dizer, a desempenhar o papel de sujeitos de 
direito. Trata-se das pessoas humanas – também chamadas de 
pessoas físicas pelo direito tributário, e de pessoas naturais, 
pelo direito civil – e das pessoas jurídicas, que constituem 
criações do espírito, abstrações, concebidas pelo Direito para 
satisfazer objetivos dos próprios seres humanos. Tais atores são 
dotados de personalidade jurídica, que corresponde 
precisamente àquela aptidão genérica para assumir obrigações e 
tornar-se titular de direitos. Pessoas humanas e pessoas jurídicas 
– estas também chamadas de entes morais, em razão de sua 
origem ideal – comportam-se, assim, de modo semelhante do 
ponto de vista do Direito.  

Daí não se deve concluir, porém, seja idêntica a natureza 
da personalidade jurídica destes dois atores. Hoje, pode-se dizer 
com segurança e também com grande satisfação, que um dos 
mais importantes progressos do homem consistiu justamente em 
colocar a nu a longa distância que separa, no que diz respeito à 
essência, a personalidade jurídica do homem, daquela relativa à 
das pessoas jurídicas. 

Até o final do séc. XIX, nosso País manteve sob a 
proteção do Direito uma das mais odiosas formas de exploração 
do homem, a escravidão, que se impôs, como se sabe, quanto 
aos indivíduos da raça negra. Estes eram tratados como coisas, 
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sendo vendidos e comprados, à semelhança de animais. Embora 
fossem seres humanos, aos negros nem sempre foi dado atuar 
como sujeitos de direito. Basta dizer que não eram senhores da 
própria liberdade, fazendo as vezes de objetos de direito. Esta 
situação não constituiu uma exclusividade de nosso País, e nem 
tampouco se manifestou apenas desta forma ao longo da 
história.  

Fato é que, já há algum tempo, tem a humanidade 
reagido a estas formas de opressão patrocinadas pelo Direito, 
que mais e mais se tem curvado ao valor que todos nós seres 
humanos temos pelo fato de sermos humanos – em outras 
palavras, à nossa dignidade. Em termos práticos, tal 
circunstância levou ao reconhecimento, a todos os homens, da 
aptidão para atuar como sujeitos de direito, independentemente 
de raça, origem, opção religiosa, ou de qualquer outra 
característica. Por outro lado, concluiu-se também que, se é 
verdade que os direitos e obrigações das pessoas jurídicas 
podem ser moldados ao talante do homem, o mesmo não se 
verifica quanto às pessoas humanas. O ordenamento jurídico não 
pode retirar-lhes ou negar-lhes direitos segundo sua 
conveniência, como faz com os entes morais. Pois enquanto a 
personalidade jurídica destes seres é atribuída, concedida pelo 
Direito, no que se refere às pessoas naturais, o que há é o 
reconhecimento daquela aptidão pelo ordenamento, que a ela se 
curva. 

Hoje nosso Direito reconhece a todos os seres humanos, 
enquanto estiverem vivos, a personalidade jurídica. O problema, 
contudo, reside em saber quando se inicia esta vida. Nosso 
Código Civil – que regula os aspectos concernentes à 
personalidade jurídica – preferiu não se aventurar a uma 
definição que somente a biologia e a medicina podem dar. 
Procurando resolver a questão em termos práticos, estabeleceu 

  67



que o início da personalidade jurídica da pessoa humana dá-se 
pelo nascimento com vida. Adotou como marco, portanto, um 
momento em que a vida humana não pode ser mais ocultada, o 
momento em que ganha definitivamente o mundo em sociedade, 
campo em que, por definição, atua o Direito. 

Isso significa que a vida intrauterina encontra-se 
desprotegida? Que o nascituro – como se chama aquele que se 
encontra nas entranhas maternas – possa ser livremente 
descartado? A resposta deve ser negativa. De fato, antes do 
nascimento não se pode falar em personalidade jurídica. Esta 
circunstância, contudo, não legitima a conclusão de que o que 
existe antes daquele momento não seja digno de proteção. Ao 
contrário, nosso ordenamento jurídico dispõe sejam tutelados os 
interesses e a própria vida do nascituro, até mesmo por tratar-se 
de ser humano, ainda que em estágio inicial de maturação. 
Apenas se preferiu reservar a atuação como sujeito de direito aos 
já nascidos, em atenção ao caráter ostensivo de sua existência, 
que se impõe inexoravelmente a toda a sociedade. 

Ao ser humano nascido com vida reconhece-se, portanto, 
a personalidade jurídica, que o acompanhará até a morte. Neste 
momento – e apenas nele - extingue-se, quanto ao homem, 
aquela aptidão. Contrariamente ao que ocorria no passado, 
nosso Direito não mais conhece a figura da “morte civil”, que 
importava a cessação da personalidade jurídica de homens ou 
mulheres vivos, em razão das mais diversas circunstâncias, 
como a escravidão, ou, como ocorria na Idade Média, a opção 
pela vida religiosa. Nos dias atuais, apenas a morte pode levar à 
perda de personalidade jurídica. Assim, enquanto se está vivo, 
pode-se sempre atuar como sujeito de direito. 

Ser apto a tornar-se titular de direitos não significa estar 
legitimado a exercê-los por si só. É possível que se tenha a 
personalidade jurídica, mas não se disponha da capacidade de 
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ação (ou em termos técnicos, da capacidade de fato), isto é, da 
possibilidade de exercitar os próprios direitos sem a 
concorrência de outras pessoas. Várias podem ser as causas 
desta situação. Em todas elas, no entanto, identifica-se a falta, 
em maior ou menor escala, de condições de atuar juridicamente 
com autonomia. É o que ocorre com as crianças ou com alguns 
deficientes mentais privados do necessário discernimento para 
exercitar por si mesmos os próprios direitos. Estes indivíduos 
são chamados de incapazes, e requerem a intervenção de outras 
pessoas para adquirir direitos, contrair obrigações, e, de modo 
geral, para praticar todo e qualquer ato jurídico. 

Diversamente do que se poderia em um primeiro 
momento pensar, a incapacidade longe está de ser um 
instrumento arbitrário de dominação ou cerceamento da pessoa 
do incapaz. Ao contrário, representa importante mecanismo de 
proteção de seus interesses, na medida em que evita que seu 
despreparo o torne refém das más intenções.  

A incapacidade comporta graus, conforme a maturidade 
e o discernimento dos indivíduos. De um lado, há os 
absolutamente incapazes, a quem não é dado praticar, por si só, 
qualquer ato jurídico, nem mesmo com a assistência de 
terceiros. Para tanto, são representados por outras pessoas – 
indicadas pela lei – que agem juridicamente em seu nome. Este é 
o caso dos menores de dezesseis anos; dos enfermos ou 
deficientes mentais comprometidos em seu entendimento e em 
sua vontade; e também daqueles que não puderem exprimir seu 
querer, ainda que de forma transitória. Além deles, existem os 
relativamente incapazes, que, em atenção à sua acuidade mental, 
em regra mais desenvolvida do que a dos absolutamente 
incapazes, podem exercitar os próprios direitos, desde que 
assistidos por quem determina a lei. São relativamente incapazes 
os maiores de dezesseis e os menores de dezoito anos; os ébrios 
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habituais – isto é, aqueles que se embriagam com frequência – 
os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham 
seu discernimento reduzido; os excepcionais, sem 
desenvolvimento mental completo; e finalmente, os pródigos, ou 
seja, os perdulários. 

Como se vê, a incapacidade relativa representa um 
estágio intermediário entre a incapacidade absoluta e a 
capacidade, de que são dotados os maiores de dezoitos anos, 
desde que não privados, no todo ou em parte, de suas faculdades 
mentais. Estes podem exercer seus próprios direitos sem a 
concorrência de quem quer que seja, nem de assistentes, nem de 
representantes. 

Ainda quanto ao tema “capacidade”, parece importante 
esclarecer que, eventualmente, poderão os menores de dezoito 
anos adquirir direitos e contrair obrigações independentemente 
da intervenção de outras pessoas. Em outras palavras, é possível 
que sejam capazes, a despeito da idade. Esta situação é 
conhecida como emancipação , cujas hipóteses são 
rigorosamente definidas pela lei. Assim, cessa para os menores a 
incapacidade pela concessão dos pais; pelo casamento; pelo 
exercício de emprego público efetivo; pela colação de grau em 
curso de ensino superior; e pelo estabelecimento civil ou 
comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, 
em função deles, o menor com dezesseis anos tenha economia 
própria. 

Examinados alguns pontos importantes relativos às 
pessoas humanas, voltemos nossa atenção, neste momento, ao 
segundo tipo de ator conhecido pelo direito: as pessoas 
jurídicas. 

O homem jamais se curvou aos limites de tempo, de 
espaço e sequer de recursos, tendo sempre concebido projetos e 
alimentado sonhos para cuja concretização muitas vezes se 
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mostra insuficiente a existência de um único indivíduo. Ao 
longo da história, os seres humanos procuraram contornar tais 
limites, engendrando uma série de mecanismos e instrumentos 
com o intuito de dar vazão aos seus desejos e planos mais 
ambiciosos. Um destes expedientes consistiu, justamente, nas 
pessoas jurídicas, que representaram importante contribuição do 
Direito para o desenvolvimento científico, social e cultural. 

Mediante a atribuição de personalidade jurídica a entes 
abstratos, o homem pôs em ação seu instinto gregário, 
agrupando pessoas e reunindo capital para realizar seus próprios 
objetivos, alguns impensáveis do ponto de vista de único 
indivíduo, isoladamente considerado. Pode-se dizer que a 
pessoa jurídica representa um artifício criado pelo homem, a 
serviço do próprio homem, um mecanismo dotado de 
personalidade jurídica, que lhe é atribuída apenas e na medida 
em que possa servir às finalidades humanas.  

É preciso insistir neste caráter instrumental tanto da 
pessoa jurídica, quanto de sua personalidade, pois se é verdade 
que aquela se comporta à semelhança das pessoas humanas, vale 
dizer, adquirindo direitos e contraindo obrigações, só o faz 
porque tal circunstância atende aos interesses do próprio 
homem, este sim, um fim em si mesmo. Por esta razão, diz-se 
que a capacidade das pessoas jurídicas é restrita, limitada à 
esfera de sua própria atividade, estando por isso mesmo vetada, 
aos entes morais, a atuação fora do campo de seus fins 
específicos. 

O Código Civil contém o catálogo das pessoas jurídicas, 
que podem ser de direito público interno ou de direito público 
externo, e de direito privado. As primeiras compreendem a 
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as 
autarquias – como a Universidade Federal de Minas Gerais. São, 
por outro lado, pessoas jurídicas de direito público externo os 
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Estados estrangeiros e todas as pessoas regidas pelo direito 
internacional público, como a Santa Sé, segundo entende 
autorizada doutrina. Por fim, integram o elenco das pessoas 
jurídicas de direito privado as associações, as fundações, as 
sociedades e as empresas individuais de responsabilidade 
limitada. 

No que concerne às pessoas jurídicas de direito privado, 
marcantes são as diferenças entre as suas várias espécies. As 
associações constituem-se pela união de pessoas que se 
organizam para fins não econômicos, ao passo que as fundações 
decorrem da atribuição de personalidade jurídica a um 
patrimônio que se destina ao cumprimento de uma finalidade 
social. As sociedades, por seu turno, formam-se pela reunião de 
pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens 
ou serviços, para o exercício de atividade econômica, e para a 
partilha, entre si, dos resultados. Por fim, caracterizam-se as 
empresas individuais de responsabilidade limitada pela presença 
de uma única pessoa, titular do capital social devidamente 
integralizado, isto é, pago, não inferior a cem vezes o maior 
salário mínimo vigente no País. Tanto esta espécie de pessoa 
jurídica, quanto as sociedades são movidas pelo escopo 
lucrativo.  

A existência legal das pessoas jurídicas de direito 
privado começa com a inscrição de seus atos constitutivos no 
respectivo registro, precedida, quando necessário de autorização 
ou aprovação do Poder Executivo. A partir deste momento tais 
entes adquirem personalidade jurídica, podendo contrair 
obrigações, adquirir direitos, e contando com um patrimônio 
próprio, distinto daquele de seus membros (quando estes 
existem, o que não se verifica, por exemplo, no caso das 
fundações).  
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Várias são as causas aptas a determinar o término das 
pessoas jurídicas de direito privado, devendo-se registrar a 
possibilidade de que tais fatores variem de acordo com o tipo de 
ente moral. Em linhas gerais, pode o fim da existência legal das 
pessoas jurídicas decorrer da vontade daqueles que as criaram; 
da lei ou de causas naturais, como, por exemplo, da morte de 
seus membros. 

Textos para aprofundamento:  
AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 7. ed., Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008. 
ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria Geral da 
Relação Jurídica. V. 1, reimpr., Coimbra: Almedina, 2003. 
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: Teoria Geral. V. 1, 
2. ed., [s.l.]: Coimbra Ed., 2000. 
BARROS MONTEIRO, Washington de. Curso de Direito Civil. 
V. 1, 42. ed., at. por Ana Cristina de Barros Monteiro França 
Pinto, São Paulo: Saraiva, 2009. 
MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de Direito Civil 
Português. [V.] 1, t. 1, Coimbra: Almedina, 2000. 
SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de Direito Civil. 
V. 1, 25. ed., rev. e at. por Maria Celina Bodin de Moraes, Rio 
de Janeiro: Forense, 2012. 
VASCONCELOS, Pedro Pais de. Teoria Geral do Direito Civil. 
5. ed., Coimbra: Almedina, 2008. 

  73



NEGÓCIOS JURÍDICOS E RESPONSABILIDADE CIVIL 

Renon Pessoa Fonseca 

Podemos conceituar negócio jurídico como a declaração 
de vontade por meio da qual as partes, agindo conforme sua 
autonomia privada, e respeitados os limites legais e de ordem 
pública, criam obrigações para si, disciplinando os efeitos que 
almejam atingir. Os negócios jurídicos, para serem válidos, 
exigem alguns requisitos, como a capacidade das partes, objeto 
lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita 
ou não defesa em lei. Respeitados esses requisitos, o negócio 
jurídico será válido, e terá o condão de vincular as partes às 
obrigações que acordaram, resultando, então, de seu 
d e s c u m p r i m e n t o o u c u m p r i m e n t o d e f e i t u o s o , a 
responsabilização pelos danos daí resultantes. 

A responsabilidade civil é conceituada pelo art. 927 do 
Código Civil nos seguintes termos: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 
187), causar dano a outrem fica obrigado a 
repará-lo. 

Por sua vez, os artigos 186 e 187, definem o que se 
entende por ato ilícito: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de 
um dire i to que, ao exercê- lo , excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
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econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. 

Percebe-se, então, a partir das normas citadas, que a 
responsabilidade civil tem como fundamento um ato ilícito, 
praticado mediante culpa, que gere dano a terceiro, e cuja 
conseqüência é a criação de um dever legal de reparação.  Já o 8

ato ilícito, como o próprio nome diz, constitui um 
comportamento contrário a um dever legal, mas esse dever legal 
não é somente aquele dever geral de abstenção resultante de lei, 
mas também o que advém de obrigação contratual específica, 
voluntariamente contraída; ou seja, o descumprimento de 
obrigações voluntariamente contraídas mediante um contrato 
também constitui ato ilícito, de modo que, como veremos, 
quando praticado com culpa, gerando dano para a outra parte, 
acarretará a responsabilização civil do agente, e criará para ele a 
obrigação de indenizar pelos danos gerados. 

Dessa forma, a responsabilidade civil advinda de 
descumprimento de cláusula contratual é uma fonte de 
obrigações distinta do próprio contrato, pois o fundamento das 
obrigações contratuais é a própria autonomia privada, enquanto 
as obrigações advindas da responsabilidade civil por ilícito 
contratual tem seu fundamento no descumprimento daquelas 
obrigações, e seus efeitos são regulados pela lei, sendo distintos, 
então, dos efeitos do contrato mesmo. É assim que, segundo o 
artigo 389 do Código Civil: 

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o 
devedor por perdas e danos, mais juros e 
atualização monetária segundo índices oficiais 

 A responsabilização por esse ato ilícito na esfera cível não obsta, ressalte-se, 8

a responsabilização penal do agente que o praticou, desde, evidentemente, tal 
conduta seja prevista como crime.
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regularmente estabelecidos, e honorários de 
advogado. 

Logo, a obrigação gerada pelo descumprimento do 
contrato é substancialmente mais onerosa, pois é constituída 
pelas perdas e danos decorrentes do descumprimento ou 
cumprimento defeituoso da obrigação. As perdas e danos 
abarcam tanto o dano emergente, que é aquele prejuízo 
imediatamente auferido, quanto o lucro cessante, que 
corresponde àquilo que a parte lesada deixou de auferir devido 
ao descumprimento da obrigação. Tome-se como exemplo um 
contrato de compra e venda pelo qual o comprador pretendia 
adquirir grande quantia de matéria-prima visando a produção de 
certa manufatura a ser vendida a terceiro. O inadimplemento do 
vendedor da matéria-prima acarretará, assim, não só a obrigação 
de ressarcir o comprador pelos gastos desta compra decorrentes, 
mas também o dever de indenizá-lo pelo que deixara de lucrar 
com a venda que não pôde realizar, além dos juros e correção 
monetária. Isso é válido para qualquer modalidade de 
descumprimento contratual, ou seja, para o não-cumprimento 
definitivo (inadimplemento), para o simples retardamento 
culposo (mora) ou cumprimento defeituoso, sendo que, nos 
casos de retardamento culposo e cumprimento defeituoso, nos 
quais a prestação ainda é útil ao credor, a indenização será 
proporcional ao prejuízo. 

Deve-se alertar, contudo, que, como vimos, o ato ilícito 
tem como um de seus fundamentos a culpa do agente. Isso vale 
também para o ilícito contratual, que, para ser como tal 
configurado, exige que o descumprimento da obrigação advenha 
de fato imputável ao devedor ou ao credor, ou seja, que ele haja 
com dolo ou culpa. 

Nesse ínterim, na inexistência de culpa do agente, ou 
seja, caso o descumprimento não resulte de ato pelo qual ele 
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responda, estamos diante das hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, assim definidos pelo Código Civil: 

Art. 393. O devedor não responde pelos 
prejuízos resultantes de caso fortuito ou força 
maior, se expressamente não se houver por eles 
responsabilizado. 
Parágrafo único: O caso fortuito ou de força 
maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos 
não era possível evitar ou impedir. 

Tem-se, então, que diante de descumprimento de 
obrigação contratual devido a alguma causa que escape aos 
domínios da ação do agente, e assim, à sua esfera de culpa, este 
fica isento de qualquer responsabilidade, salvo se a tal se 
obrigou expressamente, ou se estava em mora quando da 
superveniência do caso fortuito ou força maior (Código Civil, 
arts. 394, 395 e 399).  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TIPOLOGIA DOS CONTRATOS 

Renata Anatólio Loureiro 

1. Introdução 

Contrato pode ser definido como acordo entre as partes, 
regulamentando interesses recíprocos, em conformidade com o 
ordenamento jurídico, criando obrigações equivalentes aos 
contratantes. 

Apesar de ser uma relação firmada entre particulares, o 
legislador regulamentou os elementos necessários à formulação 
do negócio jurídico, objetivando a licitude e o equilíbrio da 
relação contratual. Assim, o Código Civil de 2002, Lei Federal 
nº 10.406/02, disciplinou sobre o tema no Título V, cabendo 
destacar que a relação contratual deve obedecer aos princípios 
da autonomia privada, força obrigatória do contrato (pacta sunt 
servanda), relatividade subjetiva dos efeitos do contrato, função 
social do contrato, boa-fé objetiva e equivalência material. 

A liberdade contratual, expressa na autonomia privada, 
possui três aspectos: a liberdade de contratar (uma vez que 
ninguém pode ser coagido à negociação), com quem contratar e 
do conteúdo do contrato. 

“O contrato faz lei entre as partes” (pacta sunt servanda) 
é corolário no ramo do direito quando pensamos em relação 
contratual, que tem por objetivo propiciar segurança às partes 
que dispuseram do seu patrimônio, mediante condições 
previamente estipuladas, cabendo, inclusive, a imposição de 
sanções ao contratante inadimplente. 

As relações contratuais, como vimos, predispõem 
liberdade no conteúdo das cláusulas contratuais, porquanto, em 
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regra,  somente as partes envolvidas sofrerão os efeitos da 9

pactuação. Entretanto, existem normas de ordem pública e 
interesse social que perpassam os contratos, motivo pelo qual 
falamos em relativização subjetiva dos seus efeitos, merecendo 
apreciação, inclusive, do Poder Judiciário. O Código de Defesa 
do Consumidor (Lei Federal nº 8078/90), quando trata das 
cláusulas abusivas, determinando a nulidade das mesmas, é um 
excelente exemplo.  10

O artigo 421 do Código Civil impõe como limite à 
liberdade de contratar a obediência à função social dos 
contratos. Isso porque, em determinados momentos, a 
repercussão da contratação recairá, difusamente, em terceiros e 
até mesmo na sociedade. O civilista Rodolfo Pamplona Filho, 
citando a Professora Judith Martins Costa, ilustra muito bem 
essa situação quando fala da denominada “guerra das cervejas”, 
“analisando e detectando um dever jurídico de abstenção da 
cervejaria concorrente (e da correspondente agência de 
publicidade), em face da cláusula de exclusividade firmada entre 
os contratantes originais”. 

A boa-fé nas relações contratuais, conforme disposto no 
artigo 422 do Código Civil, é objetiva, ou seja, é aquela conduta 
que se espera do homem médio, pautada na honestidade e na 
lealdade. 

Por fim, o princípio da equivalência material, que guarda 
estreita relação com a isonomia, determina a necessidade de 
equivalência das obrigações entre as partes contratantes, 
impedindo que um lado fique em extrema vantagem em relação 
ao outro. Cabe lembrar que esse desnivelamento obrigacional 

 Logo abaixo falaremos da implicação dos efeitos dos contratos em 9

terceiros, e até mesmo na própria sociedade, de forma difusa.

 Art. 51, da Lei Federal º 8078/90.10

  79



pode ocorrer também durante a execução do contrato, de forma 
imprevisível e inimputável às partes (cláusula rebus sic 
stantibus), impedindo ou dificultado o adimplemento da 
obrigação. Nessa hipótese, pode pedir a parte prejudicada que o 
contrato seja alterado de forma a manter o equilíbrio inicial. 

2. Da classificação dos contratos 

Os contratos, por força da sua natureza jurídica, serão 
sempre bilaterais. Entretanto, seus efeitos podem recair apenas 
sobre uma das partes, sendo considerado, então, unilateral. É o 
caso dos contratos de doação. Recaindo os efeitos 
reciprocamente sobre as partes contratantes, teremos um 
contrato bilateral, como nas hipóteses de compra e venda. 

Outra importante classificação dos contratos refere-se ao 
cunho patrimonial, podendo ser gratuito ou oneroso. 

Continuando na classificação dos contratos, podem ser 
eles comutativos ou aleatórios. Os primeiros ocorrem quando as 
obrigações forem equivalentes, ou seja, cada uma das partes 
consegue antever os ônus e os bônus contratados, geralmente 
divididos equanimemente. Mais uma vez trazemos como 
exemplo o contrato de compra e venda. Os segundos trazem 
como característica a incerteza da prestação a ser adimplida por 
uma ou por ambas as partes, eis que sua quantidade ou extensão 
dependerá de fato futuro, incerto e imprevisível, como nos casos 
dos contratos de seguro. 

Merece destaque também a importante diferenciação 
entre contratos paritários, em que as partes estão em igualdade 
de condições no momento da pactuação, dispondo sua vontade 
livremente nas cláusulas contratuais, e os contratos de adesão, 
em que uma das partes impõe as cláusulas contratuais, como nos 
casos dos planos de saúde, desequilibrando a relação jurídica. 
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No tocante a sua celebração, podem assumir uma forma 
solene, cujos requisitos encontram-se previstos na lei, ou então 
revestirem-se de liberdade na sua formalização, caracterizando-
se como não solenes. 

Caracteriza-se nominado a espécie de contrato prevista 
expressamente em lei. Lado outro, assentando a avença em mera 
criatividade dos contratantes, sem previsão legal, estaremos 
diante de um contrato inominado. 

Quanto aos sujeitos, pode ser classificado em intuito 
personae (personalíssimo) ou impessoal, na medida em que 
neste interessa apenas o resultado e não necessariamente quem 
realizou. 

No que tange ao tempo, podem ser instantâneos ou de 
trato continuado, este último importando obrigações sucessivas 
no tempo, executadas posteriormente à celebração do contrato. 

Por fim, são principais ou acessórios, existindo 
independente de qualquer outro contrato, como no primeiro 
caso, ou tendo por objeto assegurar a execução de outro contrato 
de que dependam, na hipótese do segundo, como no exemplo da 
fiança a um contrato de locação. 

3. Das espécies de contratos 

O Código Civil de 2002 disciplinou as seguintes espécies 
de contratos: compra e venda; troca ou permuta, doação; 
locação; mútuo; comodato; prestação de serviço; empreitada; 
depósito; mandato; comissão; agência e distribuição; 
corretagem; transporte; seguro e fiança. 

Em linhas gerais, podemos trazer a seguinte 
conceituação a cada um deles: 
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a) Compra e Venda: é o contrato pelo qual o vendedor se obriga 
a transferir ao comprador o domínio de um bem corpóreo ou 
incorpóreo, mediante pagamento de certa quantia em dinheiro; 
b) Troca ou permuta: é o ajuste de vontades em que os 
contratantes atuam, reciprocamente, como compradores e 
vendedores, cabendo a cada parte a obrigação de entregar e 
receber coisa diversa de dinheiro; 
c) Doação: avença em que uma das partes, por liberalidade, 
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra; 
d) Locação (de coisas): é aquele em que uma das partes se 
obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e 
gozo de coisa não fungível,  mediante certa retribuição; 11

e) Comodato: empréstimo gratuito de coisas não fungível 
concretizando-se com a entrega do objeto; 
f) Mútuo: empréstimo de coisas fungíveis,  ficando o mutuário 12

obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do 
mesmo gênero, qualidade e quantidade; 
g) Prestação de serviço: toda a espécie de serviço ou trabalho 
lícito, material ou imaterial, que não estiver sujeita à legislação 
trabalhista ou lei especial; 
h) Empreitada: contrato pelo qual uma das partes se obriga em 
relação à outra a realizar certa obra, mediante um preço; 
i)Depósito: avença em que o depositário recebe, do depositante, 
um objeto móvel para guardar, obrigando-se a devolvê-lo 
quando este o requerer; 

 Bem não fungível ou infungível é aquele que não pode ser substituído por 11

outro do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

 Bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro do mesmo 12

gênero, quantidade ou qualidade.
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j)Mandato: ocorre quando o mandatário recebe, do mandante, 
mediante procuração, poderes para, em seu nome, praticar atos 
ou administrar interesses; 
k) Comissão: contrato em que o comissário adquire ou vende 
bens, em seu próprio nome e sob sua responsabilidade, mas à 
conta do comitente, em troca de certa remuneração; 
l) Agência: uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem 
vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de 
outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em 
zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o 
agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada; 
m) Distribuição: distribuidor se obriga a adquirir do distribuído, 
mercadorias para sua posterior colocação no mercado, por conta 
e risco próprio; 
n) Corretagem: uma pessoa, sem qualquer relação de 
dependência com a outra se obriga a obter para a segunda um ou 
mais negócios, conforme as instruções recebidas; 
o) Transporte: cria obrigação de transportar, de um lugar para 
outro, pessoas ou coisas; 
p) Seguro: segurador (entidade legalmente autorizada) se obriga, 
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo 
do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos 
predeterminados; 
q) Fiança: fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação 
assumida pelo devedor afiançado, caso este não a cumpra. 
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ACESSO À JUSTIÇA E REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 

David Francisco Lopes Gomes 

I. Introdução 

Do ponto de vista do Direito, a principal consequência 
do Iluminismo e das revoluções de fins do século XVIII foi o 
surgimento de uma nova forma de organização do Estado. Essa 
nova forma de organização estatal tinha por característica o fato 
de possuir um documento que a regulava, documento esse 
chamado Constituição. Por sua vez, essa Constituição cumpria 
duas tarefas básicas: ela estabelecia a separação dos poderes do 
Estado e estabelecia também uma lista de direitos fundamentais 
dos cidadãos. 

Ainda hoje, neste início de século XXI, tanto o 
estabelecimento da separação de poderes quanto o respeito aos 
direitos fundamentais continuam sendo duas qualidades centrais 
do Estado Democrático de Direito, como se pode ver no texto da 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de 
outubro de 1988. 

II. A separação de poderes 

No que diz respeito à separação de poderes, ela se dá 
entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Ao poder 
legislativo cabe principalmente a elaboração das leis. Ao poder 
executivo, cabe principalmente a administração do Estado. Por 
fim, ao poder judiciário cabe principalmente o julgamento de 
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casos individuais, aplicando a eles as leis produzidas pelo poder 
legislativo. 

II.1. O poder judiciário e o acesso à justiça 

O poder judiciário é o responsável pelo julgamento de 
casos individuais de acordo com as leis gerais elaboradas pelo 
poder legislativo. Assim sendo, é primordialmente ao poder 
judiciário que os cidadãos recorrem quando se sentem de algum 
modo lesados em seus direitos. Em outras palavras, é 
primordialmente ao poder judiciário que os cidadãos recorrem 
em busca de acesso à justiça. 

Para que esse acesso possa ser concretizado, um passo 
inicial é o conhecimento da estrutura do poder judiciário, isto é, 
dos órgãos que o compõem e das funções de cada um deles. 
Antes disso, porém, é preciso tomar conhecimento de um 
importante princípio do Direito. Trata-se do princípio do duplo 
grau de jurisdição. De acordo com esse princípio, é possível que 
alguém insatisfeito com uma decisão judicial solicite que um 
outro órgão avalie e julgue o mesmo caso. Ou seja, é possível 
recorrer da decisão judicial para que, dentro de certos limites, o 
mesmo caso possa ser novamente julgado, dessa vez por outro 
órgão. 

Os órgãos do poder judiciário podem ser divididos em 
Justiça Comum e em Justiças Especiais. Quanto à Justiça 
Comum, há a Justiça Comum Federal e a Justiça Comum 
Estadual. Quanto às Justiças Especiais, há a Justiça do Trabalho, 
a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. 

A Justiça Comum julga os casos que não são abrangidos 
por nenhuma das Justiças Especiais, casos, por exemplo, 
envolvendo a maioria dos problemas ligados ao direito civil ou 
ao direito penal. A divisão de casos entre a Justiça Comum 
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Estadual e a Justiça Comum Federal ocorre basicamente pelos 
critérios estabelecidos na Constituição de 1988, em seus artigos 
108 e 109: tudo o que está listado nesses artigos pertence à 
Justiça Comum Federal. O que não está listado nesses artigos, e 
não pertence a nenhuma das Justiças Especiais, pertence à 
Justiça Comum Estadual. 

A Justiça Comum Federal tem como seus órgãos os 
Juízes Federais e os Tribunais Regionais Federais (TRF’s). Uma 
vez tendo sido tomada uma decisão por um Juiz Federal – 
primeira instância ou primeiro grau de jurisdição –, é possível 
recorrer para que o mesmo caso seja julgado por um corpo 
colegiado no TRF correspondente – segunda instância ou 
segundo grau de jurisdição. 

A Justiça Comum Estadual é composta por Juízes de 
Direito e por Tribunais de Justiça (TJ’s). As decisões dos Juízes 
de Direito – primeira instância – podem ser revistas por corpos 
colegiados no TJ correspondente – segunda instância. 

Ainda no âmbito da Justiça Comum, há os Juizados 
Especiais e a Justiça de Paz. Os Juizados Especiais, tanto 
Federais (JEF’s) como Estaduais (JEE’s), são competentes para 
casos de menor complexidade, quando envolvem questões de 
direito civil, e para casos de menor potencial ofensivo, quando 
envolvem questões de direito penal. A Justiça de Paz é 
competente para realizar o processo de celebração de 
casamentos e para realizar conciliações sem caráter 
jurisdicional, ou seja, sem a força de uma decisão jurídica. 

A Justiça do Trabalho, como o próprio nome diz, julga os 
casos que envolvam relações de trabalho. Sua primeira instância 
é composta por Juízes do Trabalho e sua segunda instância é 
composta pelos Tribunais Regionais do Trabalho (TRT’s). 

A Justiça Eleitoral, por sua vez, julga os casos que 
envolvam questões eleitorais. Sua primeira instância é composta 
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por Juízes Eleitorais e sua segunda instância é composta pelos 
Tribunais Regionais Eleitorais (TRE’s). 

Por fim, A Justiça Militar julga, de modo geral, os crimes 
militares. Ela se divide em Justiça Militar Federal e Justiça 
Militar Estadual. Quanto à Justiça Militar Federal, sua primeira 
instância é composta pelos Conselhos de Justiça, que são órgãos 
colegiados. Acima deles, encontra-se apenas o Superior Tribunal 
Militar, do qual se falará abaixo. Quanto à Justiça Militar 
Estadual, sua primeira instância é composta pelos Conselhos de 
Justiça e por Juízes de Direito. Em Estados cujo efetivo militar 
seja superior a 20 mil integrantes, a segunda instância é 
composta por Tribunais de Justiça Militar (TJM’s), como em 
São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nos demais 
Estados, a segunda instância é o próprio Tribunal de Justiça da 
Justiça Comum Estadual. 

Em cada Justiça Especial, há um órgão próprio de 
cúpula: o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e o Superior Tribunal Militar (STM). A 
eles cabem as decisões finais sobre as matérias referentes, 
respectivamente, às relações de trabalho, às questões eleitorais e 
aos crimes militares. Mas, com isso, não se quer dizer que haja 
uma terceira instância ou terceiro grau de jurisdição, uma vez 
que nem todos os casos podem chegar até os órgãos de cúpula, 
sendo necessário o cumprimento de determinados requisitos 
para tanto. 

Além dos órgãos de cúpula de cada uma das Justiças 
Especiais, há ainda o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o 
Supremo Tribunal Federal (STF). O STJ profere decisões finais 
que se sobrepõem às decisões dos órgãos inferiores da Justiça 
Comum Federal e da Justiça Comum Estadual. O STF, por sua 
vez, tem como principal função a guarda da Constituição, de 
modo que suas decisões se sobrepõem às decisões de todos os 
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demais órgãos, de todas as Justiças, Comuns ou Especiais. Mais 
uma vez, porém, também aqui não cabe falar de uma terceira 
instância. 

Esses são, de modo geral, os órgãos do poder judiciário e 
as funções de cada um deles. É necessário lembrar, contudo, que 
há inúmeras ressalvas, exceções e complementações quanto a 
essa estrutura e seu funcionamento – além de outros órgãos 
ligados ao acesso à justiça, como a Defensoria Pública e o 
Ministério Público –, sendo este apenas um esboço geral do 
tema. 

III. Os direitos e as garantias fundamentais 

Como foi dito acima, é primordialmente ao poder 
judiciário que os cidadãos recorrem em busca de acesso à 
justiça, quanto se sentem lesados em seus direitos. O 
conhecimento da estrutura do poder judiciário contribui para que 
esse acesso à justiça seja concretizado. Mas, além disso, é 
preciso também conhecer os direitos e as garantias dos cidadãos. 

Esses direitos e garantias são tratados ao longo de todo o 
texto da Constituição de 1988, mas, principalmente, do artigo 5º 
ao artigo 17. Direitos são o conteúdo daquilo que a Constituição 
assegura aos cidadãos e garantias são os instrumentos que a 
Constituição assegura para a proteção desses direitos. Em um 
exemplo simples, há o direito de ir e vir e há a garantia do 
habeas corpus, que protege o direito de ir e vir. 

III.1. Os remédios constitucionais 

Entre as garantias, existem os chamados remédios 
constitucionais: instrumentos previstos de forma autônoma na 
própria Constituição para a proteção dos direitos. São eles o 
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citado Habeas Corpus, o Habeas Data, o Mandado de 
Segurança, o Mandado de Injunção e a Ação Popular. 

O Habeas Corpus está previsto no artigo 5º, inciso 
LXVIII, da Constituição de 1988. Ele será concedido em casos 
de violência ou coação na liberdade de locomoção do cidadão, 
violência ou coação essas causadas por ilegalidade ou abuso de 
poder. O cidadão pode já estar sofrendo a violência ou coação 
em sua liberdade de locomoção. Nesse caso, se terá o Habeas 
Corpus repressivo ou liberatório. Mas o cidadão pode também 
estar ameaçado de sofrer a violência ou coação em sua liberdade 
de locomoção. Nesse caso, se terá o Habeas Corpus preventivo. 
O autor do Habeas Corpus é chamado de impetrante e pode ser 
qualquer pessoa, em sua própria defesa ou em defesa de uma 
outra pessoa. Logo, não é preciso ser advogado para ser 
impetrante de um Habeas Corpus. Além disso, o Habeas Corpus 
é gratuito e não exige nenhuma formalidade processual maior, 
bastando que se comunique ao juiz competente a situação de 
violência ou coação na liberdade de locomoção de alguém. 

O Habeas Data está previsto no artigo 5º, inciso LXXII, 
da Constituição de 1988. Ele será concedido para o 
conhecimento ou a correção de dados pessoais, ou para a 
anotação junto a esses dados de uma justificativa sobre eles, 
dados esses que façam parte de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público. Diferentemente 
do Habeas Corpus, o impetrante deverá ser a própria pessoa 
interessada no conhecimento, correção ou anotação, não 
podendo haver Habeas Data em defesa de outra pessoa. Assim 
como o Habeas Corpus, porém, o Habeas Data é gratuito. Seu 
procedimento é regulado pela lei 9.507/1997. 

O Mandado de Segurança é uma criação brasileira. Ele 
está previsto no artigo 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição 
de 1988, sendo que o segundo caso (inciso LXX) refere-se ao 
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Mandado de Segurança Coletivo. O Mandado de Segurança, 
individual ou coletivo, será concedido quando se tratar de direito 
líquido e certo que não possa ser protegido nem pelo Habeas 
Corpus nem pelo Habeas Data. Ou seja, se não for um caso 
ligado à liberdade de locomoção, nem ao conhecimento, 
correção ou anotação de dados, será um caso protegido pelo 
Mandado de Segurança. Além disso, é necessário que a ameaça 
ao direito líquido e certo seja causada por autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder 
público. Direito líquido e certo é, em linhas gerais, aquele 
direito sobre o qual não restam dúvidas, aquele direito que já se 
encontra suficientemente provado em sua inteireza. Seu 
procedimento é regulado pela lei 12016/2009. 

O Mandado de Injunção está previsto no artigo 5º, inciso 
LXXI, da Constituição de 1988. Ele será concedido quando 
houver um direito assegurado na Constituição, mas não houver 
uma lei que regule a forma de exercício desse direito. A 
inexistência dessa lei acabaria por impossibilitar o próprio 
exercício do direito. Diante de uma situação como essa, o 
Mandado de Injunção permite ao poder judiciário regular o 
exercício do direito em questão para o caso concreto do autor do 
Mandado de Injunção. Seu procedimento segue, em geral, a 
regulação do Mandado de Segurança. 

Finalmente, a Ação Popular está prevista no artigo 5º, 
inciso LXXIII, da Constituição de 1988. Seu objetivo é anular 
atos lesivos ao patrimônio público, atos lesivos ao patrimônio de 
entidades de que o Estado participe, atos lesivos à moralidade 
administrativa, atos lesivos ao meio ambiente e atos lesivos ao 
patrimônio histórico e cultural. Ela pode ser proposta por 
qualquer cidadão e, como regra, trata-se de uma ação gratuita. 
Seu procedimento é regulado pela lei 4.717/1965. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO, LICITAÇÃO E 
CONCESSÃO 

Renata Anatólio Loureiro 

Para se falar em contrato administrativo precisamos 
compreender, primeiramente, em qual contexto esta contratação 
com a Administração Pública está inserida. 

Assim, antes de abordarmos as relações contratuais 
envolvendo o Estado, necessário entendamos a conceituação 
doutrinária de Administração Pública, em sentido amplo, como 
sendo o conjunto de órgãos governamentais superiores, 
constitucionalmente previsto, (ex: Chefia do Poder Executivo, 
Câmara dos Deputados, Senado Federal) que exercem a função 
diretiva, traçando políticas públicas de governo e plano de ação 
(função política), bem como os demais órgãos administrativos, 
subordinados e dependentes daqueles, competindo-lhes a tarefa 
executiva desses direcionamentos e planejamentos traçados 
(função administrativa). 

A Administração Pública cuida, portanto, de interesses 
públicos, o que quer dizer que toda a sua atuação deve ter por 
finalidade atender aos anseios e necessidades da coletividade, 
observando princípios basilares previstos tanto na Carta 
Constitucional  (legalidade, impessoalidade, moralidade, 13

publicidade e eficiência) como em legislação infraconstitucional 

 Artigo 37, caput, da Constituição da República de 1988.13
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(isonomia, motivação, autotutela, continuidade da prestação do 
serviço público, razoabilidade e proporcionalidade).  14

Os princípios acima descritos têm por objetivo nortear a 
conduta dos administradores, propiciando segurança nas 
relações entre a Administração Pública e seus administrados, 
servidores, demais entes da administração pública indireta 
(autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, 
fundações públicas e consórcios públicos) e entidades do 
terceiro setor (Organizações Sociais/OS, Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público/OSCIP, Serviços Sociais 
Autônomos e ONG’s). 

Este norte também deverá estar presente nas contratações 
realizadas pela máquina administrativa. Assim, em virtude do 
princípio da legalidade, que impõe ao Estado a obrigatoriedade 
da estrita observância aos termos da lei, está ele obrigado a 
licitar quando necessária a realização de obras públicas, a 
alienação e a aquisição de bens e serviços.  15

Regulamentando essa exigência, foi editada Lei Federal 
nº 8666, de 26 de junho de 1993, traçando normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 
locação, no âmbito dos Poderes da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, estendendo referidos dispositivos aos 
fundos especiais e demais entes administrativos pertencentes à 
administração indireta, controlados direta ou indiretamente pelos 
entes políticos. 

A licitação tem por objetivo garantir o tratamento 
isonômico aos participantes do certame, sendo vedado qualquer 

 Artigo 2º da Lei Federal nº 9784, de 29 de janeiro de 1999.14

 Artigo 37, inciso XXI da Constituição da República de 1988.15
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tipo de privilégio (princípio da impessoalidade) ou conduta que 
venha a atender interesse particular (princípio da moralidade). 

Existem 6 (seis) modalidades de licitação , cada uma 16

delas com requisitos e procedimentos próprios: concorrência, 
tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão, esta última 
criada pela Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo 
Decreto Federal nº 5.450/05. 

O critério decisório de escolha do vencedor é 
denominado tipo de licitação  e se divide em: menor preço, 17

melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. Com a 
finalidade de dar publicidade ao processo licitatório (princípio 
da publicidade) e conferir legitimidade à contratação, está a 
Administração Pública obrigada a elaborar um edital, contendo 
cláusulas que disciplinem, dentre outros temas, o objeto licitado, 
os critérios de julgamento (princípio do julgamento objetivo), a 
forma e o prazo de execução, as penalidades, os direitos e 
obrigações das partes, bem como minuta do contrato a ser 
firmado, tudo isso em observância a rigorosos padrões formais 
(princípio do formalismo procedimental). Vale dizer que as 
disposições editalícias vinculam tanto a Administração Pública 
quanto os licitantes (princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório). 

Das modalidades apresentadas vale destacar o pregão, 
surgida posteriormente, diferindo das demais por não possuir 
como um dos requisitos para sua adoção o pretenso valor da 
licitação, mas sim seu objeto: bens e serviços comuns. Vale 
dizer que hoje, no âmbito federal, quando da aquisição de bens e 
serviços comuns - independentemente do valor- é obrigatório o 

 Artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 8666/93.16

 Artigo 45, §1º da Lei Federal nº 8666/93.17
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uso do pregão , preferencialmente eletrônico, utilizando-se o 18

critério de julgamento menor preço. 
Em situações excepcionais o legislador permitiu a 

contratação direta com o fornecedor/prestador de serviço, sem 
ampla divulgação do certame. São os casos de dispensa  e 19

inexigibilidade de licitação . Na primeira hipótese a licitação, 20

apesar de possível, não se realiza, pois, pela particularidade da 
situação (observando critérios objetivamente definidos e 
avaliados pela discricionariedade do administrador), entendeu o 
legislador ser ela dispensável. O estatuto licitatório admite, 
também, que em determinadas situações quando a competição se 
tornar inviável, impossível será a realização padrão do 
procedimento, configurando-se a inexigibilidade. 

Terminada a licitação, declarado o licitante vencedor e 
adjudicado o objeto (atribuição do objeto ao vencedor do 
certame licitatório), deverá ser formalizada a contração mediante 
contrato administrativo. 

Hely Lopes Meirelles, célebre administrativista 
brasileiro, define que “a licitação é o antecedente necessário do 
contrato administrativo; o contrato é o consequente lógico da 
licitação”. E é assim que devemos analisar essa relação: após a 
licitação, a consequência imediata será a contratação. 

No campo do direito, quando pensamos em contrato, 
trazemos à mente a ideia da esfera privada de acordo de 
vontades, expressas livremente, em igualdade de condições, com 
o fim de “criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações”, 
segundo lição de Marçal Justen Filho. Da relação contratual 

 Artigo 4º, do Decreto Federal nº 5.450/05.18

 Artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93.19

 Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93.20
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nascem direitos e obrigações recíprocas, de observância 
obrigatória, daí saindo a famosa expressão “o contrato faz lei 
entre as partes”. 

Entretanto, na seara pública, o contrato administrativo se 
reveste de expressivas diferenças do âmbito particular acima 
descrito. O conceito de José dos Santos Carvalho Filho sobre 
contrato administrativo, em sentido estrito, é ajuste firmado 
entre a Administração Pública e um particular, sob o regime 
jurídico de direito público, cujo objeto contratado traduz, de 
alguma forma, um interesse público. O primeiro paradigma a ser 
quebrado é a relação de hegemonia no momento da contratação. 
Quando se contrata com a Administração Pública é preciso 
lembremos ser ela a representante de interesses e direitos 
públicos. Sendo assim, a relação contratual se desequilibra, 
porquanto o Estado detém certas prerrogativas que não são 
conferidas ao particular, tal qual modificação unilateral das 
cláusulas contratuais para melhor adequá-las às finalidades de 
interesse público;  rescisão unilateral do contrato;  aplicação 21 22

de sanção em caso de descumprimento de disposições 
contratuais.  Importante ressaltar que esses privilégios 23

encontram limitações na própria Lei de Licitações, o que 
permite a segurança jurídica ao Contratado, respeitando seus 
direitos. 

Em virtude dos interesses tutelados, a formalidade na 
contratação é essencial, sendo vedado o ajuste verbal.  Outro 24

 Artigo 65 da Lei Federal nº 8666/93.21

 Artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8666/93.22

 Artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8666/93.23

 Artigo 60 da Lei Federal nº 8666/93.24
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impedimento relevante é o prazo de contratação por tempo 
indeterminado. 

A busca da proposta mais vantajosa norteia a 
Administração, podendo essa condição inicial perder força com 
o passar do tempo. Este é um dos motivos pelos quais o 
legislador determinou que, regra geral, a duração dos contratos 
administrativos ficará adstrita à vigência dos créditos 
orçamentários (1º de janeiro a 31 de dezembro).  Entretanto, 25

verificando que a proposta inicial continua sendo a melhor, 
poderá haver prorrogação, por períodos iguais e sucessivos, se 
devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente, 
e desde que se encaixe nas hipóteses legais permissivas, pelo 
prazo máximo de 60 (sessenta) meses, mantendo-se o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato.  Essa limitação temporal de 26

5 (cinco) anos também se fundamenta na necessidade de 
permitir ampla contratação com a Administração Pública, 
sempre objetivando melhores propostas. 

A teoria geral dos contratos administrativos traz 
hipóteses quem preveem a inexecução total ou parcial do 
contrato, sem que haja culpa por qualquer uma das partes, mas 
causando seu desequilíbrio econômico-financeiro. São situações 
excepcionais e imprevisíveis, que impactam sobremaneira no 
valor inicial do contrato, impedindo que o mesmo seja cumprido 
pelo contratado sem grande prejuízo. São as hipóteses: teoria da 
imprevisão (gerada, normalmente, por situações econômicas 
excepcionais e imprevisíveis); fato do príncipe (a própria 
atuação do Estado/contratante, não relacionada com o contrato, 
apesar de lítica, modifica suas condições iniciais); fato da 
administração (atuação ou omissão do Estado/contratante, 

 Artigo 57 da Lei Federal nº 8666/93.25

 Artigo 57 da Lei Federal nº 8666/93.26
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relacionada com o contrato, impedindo ou retardando sua 
execução); caso fortuito ou força maior (situações de fato, 
independentes da vontade das partes, impeditivas do 
cumprimento do contrato). 

A inexecução do contrato também pode se dar, 
culposamente, por qualquer uma das partes. Sendo o 
inadimplemento causado pelo contratado, poderá a 
Administração Pública promover a rescisão unilateral, sem 
prejuízo da aplicação de sanções legalmente previstas e 
estipuladas no instrumento contratual. Lembramos que o 
particular não pode rescindir unilateralmente o contrato. Em 
caso de a Administração Pública descumprir o pactuado, deve- 
se buscar a solução na via judiciária, caso não consiga sanar a 
questão administrativamente, sendo devido a ele o ressarcimento 
dos prejuízos eventualmente causados. 

São espécies de contratos administrativos aqueles 
firmados para a execução de obras públicas, contratação de 
serviços, concessão e permissão de serviço público, alienação e 
locação. 

Contratos de obras públicas são aqueles destinados à 
“construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação” de 
um bem público. Possuem particularidades, de observância 
obrigatória, tal como apresentação de projeto básico 
(delimitação dos elementos necessários à caracterização da obra, 
demonstrando sua viabilidade técnica, possível impacto 
ambiental, custo e desenvolvimento da obra e tipo de serviço a 
se executar) e de projeto executivo (conjunto de elementos 
necessários à completa execução da obra, de acordo com as 
normas da ABNT). Sua execução pode ser direta (pela própria 
Administração) ou indireta (mediante terceiros contratados, via 
licitação). A execução indireta pode ser realizada sob quatro 
regimes: empreitada por preço global (preço leva em 

  97



consideração o valor total da obra); empreitada por preço 
unitário (preço leva em conta partes/unidades determinadas da 
obra); empreitada integral (também analisa o valor da obra 
integralmente, mas difere da empreitada por preço global pela 
obrigatoriedade de entregar a obra em plenas condições de 
funcionamento); tarefa (ajuste de mão de obra para pequenos 
trabalhos, por prazo certo, com ou sem fornecimento de 
materiais). 

Nos termos da Lei Federal nº 8666/93, serviço é toda 
atividade que tem por objetivo atender interesse público. 
Discussão interessante é aquela que distingue a obra do serviço 
de engenharia, pois, em vários momentos, as atividades se 
confundem. Melhor solução para a divergência deu o professor 
Carlos Pinto Coelho Motta, sintetizando que, apesar de a obra 
conter na sua execução mão de obra, ou seja, serviços, estes 
serão absorvidos pela utilização de materiais. Resumindo: na 
execução de obras, a finalidade preponderante da contratação é a 
aquisição de materiais, ao passo que na contratação de serviço 
de engenharia, o enfoque maior será a utilização da mão de obra. 

Outro ponto importante a destacar é a verificação da 
possibilidade de realização de licitação, na modalidade pregão, 
para ambos os casos acima apresentados. A Lei Federal nº 
10.520/02 veda, expressamente, a utilização do pregão para a 
realização de obras pública, porquanto referida norma abrange 
apenas as hipóteses de aquisição de bens e serviços comuns. A 
discussão gira em torno da seguinte questão: os serviços de 
engenharia podem ser caracterizados como serviço comum? O 
parágrafo primeiro, do artigo 1º, da Lei nº 10.520/02, define 
serviço comum como “aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais no mercado”. Doutrina 
especializada vem definindo que os serviços de engenharia serão 
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comuns caso haja disponibilidade no mercado (com demanda 
habitual, usual no mercado, próprio, sem especificidades, 
particularidades solicitados pela Administração) e sejam 
padronizados (especificação padronizada). O assunto ainda é 
polêmico e, para melhor apreciação, deve ser analisado caso a 
caso. 

Outra modalidade de contratação merecedora de 
destaque é a concessão e permissão de serviço público, que 
ocorre quando a Administração delega, a particular, a execução 
de determinado serviço público, precedido ou não de obra 
pública, em processo de descentralização administrativa, 
mediante licitação na modalidade concorrência. 

Interessante avaliar o cuidado do legislador na exigência 
de lei autorizativa para a descentralização do serviço público via 
concessão e permissão, dispensada tal condição nos casos de 
saneamento básico e limpeza urbana, bem como outras hipóteses 
definidas na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e 
Leis Orgânicas dos Municípios e Distrito Federal. 

As concessões de serviço público podem ser 
classificadas em comuns (regulamentada pela Lei Federal nº 
8.987/95) e especiais, também denominadas Parceria Público-
Privada - PPP (Lei Federal nº 11.079/04). 

Não é fácil a diferenciação entre concessão e permissão 
de serviço público, porquanto ambas tem a mesma natureza 
jurídica de contrato administrativo e versam sobre idêntico 
objeto: prestação de serviço público. Muitos autores chegam 
mesmo a falar na ausência de pontos distintivos relevantes entre 
os dois institutos. A praxe administrativa tende a diferenciá-los 
pelo valor, adotando a concessão em serviços com valores mais 
vultosos e a permissão em situações menos dispendiosas. 

A concessão de serviço público tem por objetivo fornecer 
um serviço adequado ao cidadão-usuário, com a maior agilidade 
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e eficiência e, segundo conveniência da Administração, podem 
ser utilizadas nos seguintes serviços, precedidas ou não de obras 
públicas: a) construção de vias federais; b) exploração de obras 
ou serviços federais de barragens, contenções, eclusas, diques e 
irrigações; c) estações aduaneiras e outros terminais 
alfandegados de uso público; d) serviços postais.  27

A remuneração do concessionário/permissionário será 
feita mediante tarifa (cujo valor será previsto no contrato entre a 
Administração e o particular) a ser paga pelo usuário, que 
podem ser revistas para atender ao equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. A tarifação, ao mesmo tempo em que não 
pode permitir o enriquecimento ilícito do concessionário/
permissionário, deve proporcionar seu justo pagamento. 
Exemplo de concessão comumente verificada em nossos dias é o 
de conservação das estradas, cuja tarifa é paga através do 
pedágio. 

Os contratos de concessão de serviço público devem ser 
firmados por prazo determinado, mas o legislador não fixou 
limite máximo à concessão. O bom senso determina que ela dure 
o tempo suficiente para uma boa execução do serviço, 
permitindo ao concessionário ver ressarcido o montante 
investido. 

Característica peculiar da permissão é a sua 
precariedade, permitindo sua extinção pela Administração, a 
qualquer tempo, sem que seja devida indenização pelos 
prejuízos porventura causados por esta conduta. 

As parcerias público-privadas se apresentam na 
modalidade patrocinada e administrativa. Esta espécie de 
concessão difere da comum, especialmente, por haver 
contraprestação pecuniária do Estado ao parceiro privado, paga 

 Previsão na Lei Federal nº 9.074/95.27
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concomitantemente com a tarifa (modalidade patrocinada) ou 
exclusivamente por aquele (modalidade administrativa). 

Por fim, a duração da parceria não pode ser inferior a 5 
(cinco) anos, nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo, 
nesse período, eventual prorrogação. 

Muitas são as formas de contratação com o Estado, 
devendo, todas elas, observar a real necessidade da 
Administração, atendendo aos anseios dos cidadãos, verdadeiros 
titulares dos direitos públicos, obrigando-a agir dentre de mais 
puros critérios de legalidade, impessoalidade e, principalmente, 
moralidade. 

Textos para aprofundamento: 

Comentário á Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 
Marçal Justen Filho. 
Eficácia nas Licitações e Contratos Administrativos – Carlos 
Pinto Coelho Motta. 
Manual de Direito Administrativo – José dos Santos Carvalho 
Filho. 
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ÉTICA PROFISSIONAL 

Renata Anatólio Loureiro 

“Meu dilema não significa, em 
primeiro lugar, que se escolha entre o 

bem e o mal; ele designa a escolha 
pela qual se exclui ou se escolhe o bem 

ou o mal.” 
Kierkegaard 

1. Introdução 

Estudar ética nos dias de hoje é temática de profunda 
relevância. Está interligada aos valores, que mudam de tempos 
em tempos, conforme ditames da sociedade política e do 
momento histórico, sendo necessário, muitas vezes, repensá-los 
quando inseridos na sociedade, na família e no Estado. 

O artigo 1º, da Lei Federal nº 5194/66, que regulamenta 
o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro 
agrônomo, herdando a visão antropocêntrica do pensamento 
iluminista, coloca o interesse social e humano como condição 
comum para a realização dos empreendimentos profissionais. 

Mas como delimitar qual a melhor conduta dos 
profissionais de forma a atender os interesses individuais e da 
coletividade, de forma a transformar positivamente esse 
ambiente em que vive? Como a ética interfere na liberdade do 
indivíduo? 

2. Evolução do pensamento ético 
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Esse agir ético vem sendo estudado desde a antiguidade, 
principalmente entre os gregos. Sócrates, conhecido como o 
“fundador da moral” trabalhava a ética enquanto convicção 
pessoal, através de um processo de consulta ao “demônio 
interior”, com o fim de compreender a justiça das leis. Mas 
foram Platão e Aristóteles os grandes responsáveis pela 
expansão do conhecimento nesse campo. 

A prática da virtude, na ética platônica, é de extrema 
importância, devendo o homem tentar exercê-la constantemente, 
buscando a harmonia individual e social, imitando, assim, a 
ordem cósmica. Chegamos desta forma, ao Sumo Bem, 
culminando na equivalência da contemplação filosófica e da 
virtude, assemelhando-se a vida prática à teoria. Em resumo, o 
ideal almejado pelo homem virtuoso é a imitação ou assimilação 
ao divino. 

Já em Aristóteles o Sumo Bem é trocado pelo estudo dos 
bens (no plural) concretamente necessários para se atingir a 
felicidade. Considerava que o homem, por ser complexo, 
precisava de vários bens para ser feliz, tal qual saúde, riqueza e 
amizade. Entretanto, também admitia gradação de importância 
nesses bens, entendendo ser a razão o preponderante. Uma vez 
que esta não podia ser desordenada, a virtude traria o equilíbrio 
necessário. Ensinava Aristóteles ser a virtude uma conquista, 
desenvolvida através da conjugação da razão com a prática de 
hábitos bons. 

Ainda na Grécia, temos a ética estoica preconizando o 
viver conforme o estado de natureza, em harmonia cósmica e os 
epicuristas, pautando a vida no prazer como forma de sentir-se 
bem, ressaltando que o prazer em excesso seria prejudicial, 
sendo necessário equilibrá-lo com a moderação. 
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O cristianismo identifica os ideais éticos com os 
religiosos, preconizando ser dever de o homem direcionar sua 
vida para amar e servir a Deus e aos seus semelhantes. 

Kant retoma o importante papel da razão na Ética. Não 
acreditando na bondade natural do homem, que se entrega à sua 
natureza egoísta, cruel e ambiciosa, encontra no dever a chave 
para o agir moral. As viciações naturais do ser humano são 
educadas pela razão prática, impondo-nos nosso ser moral. 
Interessante o posicionamento kantiano fundamentando seu 
entendimento no argumento que, para sermos livres, precisamos 
ser obrigados a assim sermos, sem que isso seja uma violência 
contra o indivíduo, porquanto equivocada será a não 
compreensão acerca da nossa destinação racional, confundindo 
liberdade com satisfação irracional de nossos apetites. Aqui, 
dever e liberdade da consciência moral são inseparáveis e 
compatíveis. 

Por fim, o ideal ético de Hegel tem por fundamento a 
liberdade, em que um homem livre (assim se reconhecendo 
como tal), vive em um Estado de Direito, onde ao mesmo tempo 
preserva o direito dos homens e lhe confere deveres. A ética 
hegeliana demonstra que o Estado, através das leis e das 
organizações sociais, garante a liberdade interna e externamente, 
de todos e de cada um. 

3. Ética e moral 

Importante reflexão merece destaque, que é a difícil 
diferenciação entre ética e moral. Miguel Reale explica a 
confusão até mesmo pelo ponto de vista etimológico, porquanto 
ambas provém da palavra ‘costume’ (tanto no grego como no 
latim), indicando as diretrizes de conduta a serem seguidas. 
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Entretanto, o filósofo brasileiro aponta como ponto distintivo a 
finalidade ética em 

determinar valores fundantes do comportamento 
humano, ao passo que a moral se referiria mais à 
posição subjetiva perante esses valores, ou à 
maneira como eles se apresentam objetivamente 
como regras ou mandamentos. Sob esse ângulo, 
a moral representaria a realização da ética in 
concreto, em nossa experiência de todos os dias. 

Isso posto, conceitua-se a ética como parte da filosofia 
que estuda os valores existentes no comportamento humano nas 
suas mais diversas expressões, tal como a moral, a política e o 
direito. 

4. Ética profissional 

A ética profissional por sua vez, acabará por tocar, em 
sua realização, tanto o dever de moralidade como o da 
legalidade, porquanto a conduta do profissional estará 
regulamentada em diversas leis, objetivando sua reta conduta. 
Assim, através da Resolução nº 1.002/2002 do Conselho Federal 
e Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) 
foi criado o Código de ética profissional da engenharia, da 
arquitetura, da agronomia, da geologia, da geografia e da 
meteorologia. 

Existem várias ramificações dentro da engenharia, 
observando-se o crescente destaque conferido aos engenheiros 
no desenvolvimento social com qualidade de vida. Isso 
demonstra que estes profissionais vem cumprindo com sua 
função social, atendendo à finalidade legalmente exigida.  28

 Art. 6º do Código de Ética Profissional.28
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Encontramos, expressamente, os seguintes preceitos 
éticos dentro do Código, trazendo temática de muita expressão 
na a tua l idade , ado tando a v i são an t ropocên t r i ca 
supramencionada e traçando regras mínimas de comportamento 
moral no campo do exercício da profissão: 
a) O profissional, no exercício da sua função, deve atender à 
preservação e ao desenvolvimento harmônico do ser humano, de 
seu ambiente e de seus valores; 
b) A profissão, de livre exercício aos qualificados, é considerada 
bem cultural da humanidade, constituída pelos conhecimentos 
técnicos e científicos e pela criação artística, manifesta-se pela 
prática tecnológica, colocada a serviço da melhoria da qualidade 
de vida do homem; 
c) O exercício da profissão exige postura honesta, digna e 
cidadã, devendo as atividades ser cumpridas de forma 
responsável e competente, utilizando-se de técnicas adequadas, 
de  forma a assegurar os resultados propostos e a qualidade 
satisfatória nos serviços e produtos; 
d) A conduta do engenheiro deve se pautar em um 
relacionamento honesto, com igualdade de tratamento entre os 
profissionais e com lealdade na competição; 
e) As atividades realizadas devem observar os preceitos do 
desenvolvimento sustentável na intervenção sobre os ambientes 
natural e o construído e da incolumidade das pessoas, de seus 
bens e de seus valores; 

Ante os direitos,  deveres  e vedações  conferidos aos 29 30 31

profissionais abrangidos pelo código de ética, aquele que os 

 Artigo 11 do Código de Ética Profissional.29

 Artigo 9º do Código de Ética Profissional.30

 Artigo 10º do Código de Ética Profissional.31
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descumprir, bem como atentar contra os princípios éticos nele 
elencados sofrerão sanções disciplinares, cujo procedimento 
encontra-se regulamentado na Resolução CONFEA nº 1003/04, 
sem prejuízo de outras legalmente previstas. 

Feitas essas ponderações, vale a pena refletir acerca do 
papel do engenheiro nos dias de hoje e sua atuação no mercado 
de trabalho, com consequente reflexo na sociedade. Estariam os 
profissionais atendendo ao disciplinado pelo código de ética, 
conciliando o interesse de todas as partes envolvidas e 
realizando seu trabalho com consciência e responsabilidade 
social? Neste tocante também se faz necessário ressaltar o papel 
das empresas de engenharia, em que a conduta ética deverá 
permear toda sua atuação, desde a escolha de produtos, 
fornecedores, tratamento conferido aos funcionários, utilização 
de recursos sustentáveis etc. 

UNIDADE III 
DIREITO DO TRABALHO 
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INTRODUÇÃO AO DIREITO DO TRABALHO 

Daniela Muradas Reis  
Renato Dolabella Melo 

1. Configuração da relação de emprego 

O conceito de empregado está indicado no artigo 3º da 
Consolidação das Leis do Trabalho: 

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa 
física que prestar serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob a dependência deste 
e mediante salário. 

A partir desse dispositivo, podemos extrair os 
pressupostos para configuração da relação de emprego: trata-se 
do serviço prestado por pessoa física, de forma pessoal, não 
eventual, onerosa e mediante subordinação. 

A configuração da relação de emprego exige a presença 
da pessoa física como prestadora de serviços. Assim, a 
contratação de pessoa jurídica não gera obrigações típicas 
trabalhistas. Todavia, não são tolerados abusos na utilização da 
personalidade jurídica. A prestação dos serviços por meio de 
pessoa jurídica não afastará a configuração da relação se 
emprego se presentes os demais requisitos adiante destacados e 
ficar comprovado que a sua constituição ou utilização se deu 
apenas com o intuito de burlar a legislação. 

A pessoalidade indica que o serviço deve ser prestado 
diretamente pelo empregado, não sendo possível que este 
transfira a obrigação da prestação de serviços para terceiros. 
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Contudo, as substituições são admitidas por lei. Assim, quando o 
empregado não puder prestar os serviços contratados, o 
empregador poderá determinar ou ainda anuir que outro 
empregado ou mesmo terceiro execute as tarefas do empregado 
afastado. 

Para configurar a relação de emprego os serviços devem 
ser não eventuais. Trata-se de uma característica antagônica ao 
conceito de trabalho eventual. A eventualidade tende a se 
caracterizar pelo fato do serviço ser executado em curta ou 
curtíssima duração, de sua causa ser um acontecimento que não 
é regular na atividade do tomador de serviço e de os serviços 
não se inserirem nos fins normais do empreendimento. Por esta 
razão o trabalhador eventual não mantém fixação jurídica com o 
tomador de serviços e geralmente tende a ofertar seus serviços a 
diversos tomadores. O trabalhador não eventual, por outro lado, 
executa atividades que propendem ser constantes ou 
indispensáveis para a consecução dos fins do empreendimento, 
mantendo fixação jurídica com o empregador. Quando os 
serviços contratados tiverem estreita relação com a atividade da 
empresa, mas forem transitórios, poderá ser adotada a 
contratação a prazo determinado. 

A onerosidade materializa-se pelo pagamento de salário, 
isto é, pela oferta de valores em pecúnia ou utilidades 
contraprestativas do serviço executado ou da simples existência 
do contrato de trabalho. A ausência de pagamento de salário não 
desnatura a relação de emprego se evidenciado que na 
contratação existia a intenção onerosa. 

A subordinação deriva do poder diretivo do empregador, 
manifestado por emissão de ordens gerais ou diretas pertinentes 
aos serviços. O empregado, portanto, não define o modo da 
execução de serviços. Em serviços altamente especializados o 
empregador geralmente não comanda tecnicamente o serviço 
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executado, mas a subordinação poderá estar presente se 
evidenciada a orientação sobre outros aspectos da execução dos 
serviços, como, por exemplo, determinação e fiscalização da 
jornada e local de trabalho, exigência de uniformes e 
equipamentos e orientação de outros aspectos referentes ao 
modo de execução dos serviços que não se relacionam 
diretamente com a técnica. As mesmas conclusões se aplicam 
aos trabalhos de caráter intelectual. 

Importante destacar que a relação de emprego estará 
configurada caso verifique-se a presença simultânea de todos os 
requisitos apontados, ainda que o vínculo entre o tomador e o 
prestador de serviços esteja formalizado sob nomenclatura 
distinta (contrato de prestação de serviços, empreitada etc.). 

2. Terceirização 

A terceirização pode ser conceituada como a “prestação 
de serviço mediante empresa interposta”. Trata-se de uma 
relação atípica e excepcionalmente aceita pelo Direito do 
Trabalho. 

Essa questão demanda especial atenção, pois não é todo 
tipo de atividade que a Justiça do Trabalho considera passível de 
terceirização. O enquadramento do serviço prestado como 
atividade-fim ou atividade-meio será muito importante para a 
análise da matéria. Consideram-se atividades-fim aquelas que 
são indispensáveis para o empreendimento do tomador de 
serviços e atividades-meio as de simples suporte para a 
realização da sua atividade principal. 

A terceirização de atividade-fim está regulada pela Lei 
6019/74 e somente é admitida em situações de substituição de 
pessoal regular e permanente, bem como para a empresa 
enfrentar elevação extraordinária de produção. Neste caso, o 

  111



contrato celebrado entre a Empresa e a Empresa de 
Terceirização e o contrato de trabalho firmado pela Empresa de 
Terceirização com o trabalhador temporário deverão ser escritos 
e devem fazer expressa referência à situação que determinou a 
contratação. O contrato de trabalho temporário tem duração de 3 
meses, prorrogáveis com autorização do Ministério do Trabalho. 
O Trabalhador temporário deve receber salário equivalente aos 
dos empregados da empresa tomadora de serviços que 
executarem a mesma função. 

As tarefas de vigilância, conservação e limpeza e outras 
atividades-meio podem ser contratadas por intermédio de 
Empresa de Terceirização, desde que ausentes a pessoalidade e 
subordinação direta. Nestes casos, portanto, a empresa de 
terceirização poderá livremente alterar os seus empregados, não 
podendo a Empresa se opor a este fato. A Empresa de 
Terceirização ainda deverá manter prepostos para orientação dos 
serviços a serem executados. Assim, a empresa tomadora de 
serviço não deverá dirigir e remunerar diretamente os 
empregados da empresa de terceirização, valendo-se sempre da 
figura do “encarregado”. 

Mesmo no caso de terceirização regular, a empresa deve 
exigir periodicamente, da empresa fornecedora dos serviços, a 
comprovação do adequado recolhimento dos encargos 
trabalhistas referentes aos funcionários destacados para realizar 
a prestação de serviços. Nos termos do item IV da Súmula TST 
331, o tomador de serviços é também responsável pelo 
adimplemento das obrigações trabalhistas caso o empregado 
terceirizado não os tenha recebido. Recomenda-se, inclusive, 
que essa obrigação conste expressamente no contrato celebrado 
pela empresa com a fornecedora dos serviços terceirizados. 

A terceirização ilícita poderá gerar o reconhecimento de 
vínculo direto com a entidade tomadora de serviços, que passa a 
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ser considerada responsável solidária pelo passivo trabalhista e 
previdenciário. 

3. Modalidades do contrato de trabalho 

Os contratos de trabalho podem ser estipulados de modo 
tácito ou expresso, de forma verbal ou por escrito. 

Com relação a sua duração os contratos poderão ser 
celebrados a prazo indeterminado ou determinado. A regra é a 
duração por prazo indeterminado. Contudo, há hipóteses em que 
é admitida a contratação trabalhista por período determinado, 
conforme artigo 443 da CLT: 

Art. 443 - O contrato individual de trabalho 
poderá ser acordado tácita ou expressamente, 
verbalmente ou por escrito e por prazo 
determinado ou indeterminado. 
§ 1º - Considera-se como de prazo determinado o 
contrato de trabalho cuja vigência dependa de 
termo prefixado ou da execução de serviços 
especificados ou ainda da realização de certo 
acon tec imento susce t íve l de p rev i são 
aproximada. 
§ 2º - O contrato por prazo determinado só será 
válido em se tratando: 
a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade 
justifique a predeterminação do prazo; 
b) de atividades empresariais de caráter 
transitório; 
c) de contrato de experiência. 

Deve-se ressaltar que esses aspectos são referentes à 
contratação de empregados. Outros tipos de contratos não são 
afetados por esses requisitos, pois não são objeto de análise pelo 
Direito do Trabalho (como os contratos dos prestadores de 
serviços em que não há a presença dos requisitos da relação de 
emprego). 
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A lei, portanto, estipula critérios específicos para a 
contratação de empregado por período delimitado. O prazo 
máximo de duração desses acordos é de 2 (dois) anos, sendo o 
limite específico para o contrato de experiência de 90 (noventa) 
dias, nos termos do artigo 445 da CLT. 

Deve-se ressaltar que nos contratos a prazo determinado 
é permitida uma única prorrogação, sempre respeitado o prazo 
máximo de duração contratual. A prorrogação poderá ser 
expressamente ajustada, através de aditivo contratual, ou poderá 
estar prevista a possibilidade de prorrogação no contrato de 
trabalho original. 

Os empregadores devem ser bastante cautelosos quanto à 
celebração de sucessivos contratos a prazo determinado com o 
mesmo empregado. Isto porque a CLT, em seu art. 452, 
estabelece intervalo mínimo de 6 meses entre o término de um 
contrato a prazo determinado e o início de outro de mesma 
natureza. Este intervalo não precisará ser observado se a 
expiração do contrato dependeu da “execução de serviços 
especializados ou da realização de certos acontecimentos”, 
como, por exemplo, na extinção contratual operada por 
execução completa de seu objeto, com realização de todas as 
atividades especificadas em um projeto. 

A inobservância dos dispositivos referentes à contratação 
por prazo determinado tem por conseqüência o seu tratamento 
como contrato de trabalho por prazo indeterminado. Esse fato 
terá implicações especialmente na questão das verbas 
rescisórias. 

Os empregadores devem ficar especialmente atentos para 
as limitações legais no que diz respeito ao prazo de duração dos 
contratos de trabalho. É de fato comum as empresas 
necessitarem de contratar profissionais para períodos 
determinados pela duração específica de projetos, convênios e 
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instrumentos similares. Esse fator não afasta eventual 
responsabilização trabalhista e, caso não sejam observados os 
dispositivos referentes também à contratação por prazo 
determinado, serão devidas inclusive verbas rescisórias como 
aviso prévio e multa sobre o FGTS (no caso de demissão sem 
justa causa), pois tratar-se-á de contrato considerado por prazo 
indeterminado. 
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DIREITOS DO TRABALHADOR 

Daniela Muradas Reis  
Renato Dolabella Melo 

1. Direitos do trabalhador 

O trabalhador possui uma série de direitos definidos na 
legislação. Podemos apresentar como exemplos: 
• Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal. 
• 13º salário. 
• Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
• Indenização por dispensa sem justa causa. 
• Salário-mínimo. 
• Irredutibilidade do salário (salvo acordo ou convenção 
coletiva). 
• Repouso semanal remunerado. 
• Remuneração do serviço extraordinário (horas extras) superior, 
no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal. 
• Licença-gestante/licença-paternidade. 

O empregador deve ficar atento ao cumprimento 
adequado de todos os direitos do trabalhador. Nesse sentido, é 
imprescindível o acompanhamento do disposto em Convenções 
Coletivas e Acordos Coletivos do Trabalho, pois esses 
instrumentos podem instituir direitos adicionais ou em 
parâmetros superiores aos mínimos legais. 

No tratamento dos direitos do empregado, é importante 
destacar que é vedada a modificação do contrato de trabalho que 
gere prejuízo ao trabalhador, conforme artigo 468 da CLT. 
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2. Jornada de trabalho 
A norma geral prevista no artigo 5º, XIII da Constituição 

(duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais) estabelece um teto. Contudo, deve 
ficar claro que é possível a existência de categorias cuja duração 
máxima do trabalho seja fixada em patamares menores. Nesse 
sentido, deve o empregador atentar para o teor de eventual 
legislação específica da categoria, além de Convenções e 
Acordos Coletivos, para se certificar que a limitação está sendo 
respeitada. 

Integra ainda a jornada de trabalho do empregado o 
tempo dispendido no deslocamento da residência ao trabalho, 
quando o local de trabalho for de difícil acesso ou não servido 
por transporte regular público e o empregador fornecer a 
condução. 

É permitia a prorrogação da jornada, com compensação 
em outro dia de trabalho dentro da mesma semana, mediante 
acordo escrito entre as partes (art. 7º, XIII, CF/88 e Súmula 85 
do TST). Neste caso, existindo previsão expressa em contrato 
escrito não haverá quaisquer conseqüências salariais pela 
flexibilização da jornada semanal. Cabe alertar que a 
inexistência do acordo escrito gera o dever de pagamento 
somente do valor referente ao adicional de horas extras, cujo 
montante é de no mínimo 50% do salário-hora normal, relativo 
ao período prorrogado para além da 8ª hora diária. 

Além disso, admite-se a prorrogação da jornada, limitada 
a duas horas diárias, e compensação em outro dia de trabalho ao 
longo de períodos mais amplos, limitado ao ano, desde que 
autorizada por acordo ou convenção coletiva de trabalho (art. 59 
da CLT). 
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Não é recomendável a prorrogação habitual da jornada 
de trabalho, sem a devida compensação em outro dia de 
trabalho, ainda que expressamente contratada pelas partes e 
devidamente quitado o salário respectivo. O art. 59, caput, da 
CLT que autoriza esta prática é em geral considerado 
incompatível com a Constituição de 1988, o que pode ensejar 
aplicação de multas administrativas e outras conseqüências 
econômicas. 

Em outras situações excepcionais e imprevisíveis para o 
empregador a jornada de trabalho poderá ser prorrogada 
extraordinariamente, mediante o pagamento do salário 
proporcional ao período acrescido e adicional de no mínimo 
50% deste valor (art. 7º, XIII, CF/88). É o que se passa com as 
situações de necessidade de serviços que se mostrem inadiáveis, 
podendo acarretar prejuízos ao empregador; dos serviços 
executados para enfrentar conseqüências da força maior 
(imprevistos de causa natural ou decorrente de ato de terceiros) 
ou dos serviços extraordinários executados para recuperar 
prejuízos de produção em virtude de paralisação das atividades 
patronais pela força maior ou acidente do trabalho. 

A CLT estabelece limites para a jornada extraordinária: 
jornada diária total de 12 horas em caso dos serviços inadiáveis 
e 2 horas extras diárias por 45 dias ao ano para a jornada 
extraordinária executada para recuperação de perdas de 
interrupção da atividade do empregador por força maior e 
acidente do trabalho. A jornada extraordinária decorrente da 
força maior não conta com limitação legal. Contudo, o seu 
manejo deve respeitar os intervalos trabalhistas, principalmente 
o intervalo mínimo de 11 horas entre duas jornadas diárias. 

3. Intervalos 
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Segundo o artigo 66 da CLT, entre duas jornadas de 
trabalho deve haver um intervalo mínimo de 11 (onze) horas. 
Assim, a organização dos horários de trabalho deverá respeitar 
este intervalo e o seu desrespeito poderá acarretar aplicação de 
multas administrativas e outras conseqüências econômicas 
(pagamento do período de desrespeito, com acréscimo de no 
mínimo 50%). 

Para os empregados que executam jornada de trabalho 
diária superior 
a 4 horas e inferior ou igual a 6 horas está assegurado pela CLT 
o gozo de intervalo para alimentação e descanso de duração de 
15 (quinze) minutos. Caso a duração do trabalho exceda 06 
(seis) horas diárias, o empregador é obrigado a conceder um 
intervalo para descanso e alimentação de, no mínimo, 01 (uma) 
hora.  Esse intervalo não excederá a 02 (duas) horas, salvo 32

acordo ou contrato coletivo em sentido contrário, nos termos do 
artigo 71 da CLT. 

Estes períodos de descanso não integram a jornada de 
trabalho, razão pela qual não são remunerados. Contudo, o 
desrespeito ao mencionado intervalo enseja pagamento do 
período acrescido do adicional de no mínimo 50%. Estabelece o 
art. 71 da CLT: 

§ 4º - Quando o intervalo para repouso e 
alimentação, previsto neste artigo, não for 
concedido pelo empregador, este ficará obrigado 
a remunerar o período correspondente com um 

 A teor do art. 71, § 3º “O limite mínimo de uma hora para repouso ou 32

refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, 
se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências 
concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos 
empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas 
suplementares.”
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acréscimo de no mínimo 50% (cinqüenta por 
cento) sobre o valor da remuneração da hora 
normal de trabalho. 

Deve-se ressaltar que o pagamento do período 
correspondente ao intervalo para alimentação e repouso será 
devido mesmo que ocorra desrespeito de somente parte do 
intervalo. 

4. Repouso semanal remunerado e feriados 

Nos termos do art. 7º, XV da CF/88 e art. 67 da CLT, é 
assegurado a todo empregado um descanso semanal de duração 
de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, concedido 
preferencialmente aos domingos. 

Em regra, o descanso semanal será concedido aos 
domingos, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade 
imperiosa do serviço, mediante a autorização do Ministério do 
Trabalho. Neste caso, o empregador deverá organizar escalas de 
trabalho aos domingos, de modo a permitir que, dentro do 
período de sete semanas, pelo menos em uma o repouso semanal 
de um empregado coincida com o domingo. As atividades 
teatrais e congêneres são dispensadas de organizar escala de 
revezamento. 

O descanso semanal deve ser remunerado. Conforme 
estabelece a Lei 605/49: 

Art. 7º A remuneração do repouso semanal 
corresponderá: 
a) para os que trabalham por dia, semana, 
quinzena ou mês, à de 
um dia de serviço, computadas as horas 
extraordinárias habitualmente prestadas; 
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b) para os que trabalham por hora, à sua jornada 
normal de trabalho, computadas as horas 
extraordinárias habitualmente prestadas; 
c) para os que trabalham por tarefa ou peça, o 
equivalente ao salário correspondente às tarefas 
ou peças feitas durante a semana, no horário 
normal de trabalho, dividido pelos dias de 
serviço efetivamente prestados ao empregador; 
d) para o empregado em domicílio, o equivalente 
ao quociente da divisão por 6 (seis) da 
importância total da sua produção na semana. 

Deve-se esclarecer que nos salários fixados por mês ou 
quinzena já se incluem os valores do repouso semanal 
remunerado. Nestes casos, o recibo salarial não dependerá de 
discriminação dos valores referentes à sua quitação. Nas demais 
hipóteses, o descanso semanal deverá ser calculado e quitado de 
maneira discriminada. 

Não será devida a remuneração quando, sem motivo 
justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a 
semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de 
trabalho. 

O desrespeito ao repouso semanal remunerado enseja o 
pagamento em dobro do trabalho executado no domingo, sem 
prejuízo de uma folga compensatória em outro dia da semana 
(Súmula 146, TST). 

Aplica-se a idêntica sanção para o trabalho executado em 
dias de feriados. 

5. Salário 

O salário é “o conjunto de parcelas contraprestativas 
pagas pelo empregador ao empregado em função do contrato de 
trabalho” ( DELGADO, 2006, p. 681). 
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Trata-se de um dos principais direitos do trabalhador. 
Integram o salário, além da importância fixa, as comissões, 
percentagens, adicionais, gratificações, e abonos pagos pelo 
empregador. 

O conceito de remuneração é mais amplo do que o de 
salário, pois se refere ao somatório do salário e as gorjetas que o 
empregado receber. Nos termos do artigo 457 da CLT: 

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do 
empregado, para todos os efeitos legais, além do 
salário devido e pago diretamente pelo 
empregador, como contraprestação do serviço, as 
gorjetas que receber. 
[...] 
§ 3º - Considera-se gorjeta não só a importância 
espontaneamente dada pelo cl iente ao 
empregado, como também aquela que fôr 
cobrada pela emprêsa ao cliente, como adicional 
nas contas, a qualquer título, e destinada a 
distribuição aos empregados. 

Os valores recebidos a título de gorjetas devem ser 
considerados no cálculo do FGTS, 13º salário, férias e o terço 
constitucional, bem como no cômputo da contribuição 
previdenciária. 

As indenizações, parcelas e utilidades indispensáveis 
para a execução dos serviços e os instrumentos não têm natureza 
salarial. 

Devemos diferenciar as verbas indenizatórias das que 
possuem caráter salarial: 

Como vimos, ao analisar as correntes sobre a 
natureza jurídica do salário, este é uma 
retribuição devida e paga diretamente pelo 
empregador ao empregado, de forma habitual, 
pelos serviços prestados e pelo fato de encontrar-
se à sua disposição. 

  122



Já a indenização é uma importância devida na 
relação de emprego quando há perda ou lesão de 
um direito provocada de forma dolosa ou culposa 
pelo empregador ou seus prepostos ou, ainda, 
pelo fato de desenvolver ele atividade de risco, à 
luz do art. 927, parágrafo único, do Código Civil 
de 2002. (BARROS, 2006, p. 715) 

Assim, os valores pagos por ocorrência de um acidente 
do trabalho, por exemplo, buscam simplesmente recompor a 
despesa sofrida pelo trabalhador no exercício da atividade. Um 
dos maiores impactos práticos da diferenciação entre salário e 
verbas indenizatórias é o tratamento previdenciário e tributário 
incidente sobre esses fatores. 

Os valores e utilidades ofertados para possibilitar a 
execução dos serviços também não têm natureza salarial. 
Contudo, o §2º do art. 457 da CLT indica que não se incluem 
nos salários as ajudas de custo e as diárias de viagem que não 
excedam 50% (cinqüenta por cento) do salário. Esclareça-se que 
para este fim deve ser considerado o valor do salário mensal do 
empregado. Para compreensão desse dispositivo, deve-se ainda 
considerar que a CLT estabeleceu uma presunção de fraude 
nestas parcelas. Assim, se os valores recebidos como diárias de 
viagem e ajuda de custo superarem 50% do salário mensal serão 
consideradas como salário, pelo seu valor integral, com os 
conseqüentes reflexos.Contudo, esta presunção pode ser afastada 
por documentos de comprovação das despesas de serviço. Assim 
sendo, recomenda-se que estas despesas sejam sempre 
comprovadas por recibos, que devem ser guardadas. 

Se o pagamento configurar a intenção de remuneração 
pela prestação do serviço, e não meramente a recomposição de 
despesas sofridas, fica afastada sua configuração como “ajuda 
de custo” ou qualquer nomenclatura que o busque caracterizar 
como verba indenizatória. 
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Além disto, existem parcelas que, por expressa 
disposição legal, não possuem natureza salarial. É o que ocorre, 
por exemplo, com o vale-transporte  e o vale-refeição ofertada 33

nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador.  

 O vale-transporte não tem natureza salarial, não se incorpora à 33

remuneração do empregado para quaisquer efeitos, não constitui base de 
incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e não se configura como rendimento tributável do 
trabalhador, conforme artigo 2º da Lei 7.418/85.
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RESCISÃO TRABALHISTA 

Daniela Muradas Reis  
Renato Dolabella Melo 

1. Contratos a prazo determinado 

Os contratos a prazo determinado se extinguirão pela 
ocorrência do termo final ajustado ou pela ocorrência do evento 
que ensejou a contratação predeterminada no tempo. 

O artigo 481 da CLT admite a estipulação de cláusula 
assecuratória do direito recíproco de ruptura antecipada nos 
contratos a prazo determinado. Neste caso, se a cláusula 
celebrada for acionada por qualquer das partes, a terminação 
contratual produzirá os efeitos dos contratos a prazo 
indeterminado. Estas cláusulas são relevantes em contratos a 
prazo determinado de duração mais expressiva, quando podem 
reduzir os efeitos econômicos da terminação contratual. 

Isso porque a ruptura antecipada do contrato a prazo 
determinado acarreta o dever de indenizar na forma dos artigos 
479 e 478 da CLT: 

Art. 479 - Nos contratos que tenham termo 
estipulado, o empregador que, sem justa causa, 
despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, 
a titulo de indenização, e por metade, a 
remuneração a que teria direito até o termo do 
contrato. 
Parágrafo único - Para a execução do que dispõe 
o presente artigo, o cálculo da parte variável ou 
incerta dos salários será feito de acordo com o 
prescrito para o cálculo da indenização referente 
à rescisão dos contratos por prazo indeterminado. 
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Art. 480 - Havendo termo estipulado, o 
empregado não se poderá desligar do contrato, 
sem justa causa, sob pena de ser obrigado a 
indenizar o empregador dos prejuízos que desse 
fato lhe resultarem. 
§ 1º - A indenização, porém, não poderá exceder 
àquela a que teria direito o empregado em 
idênticas condições. 

Esclareça-se que a indenização devida pelo empregador 
em caso de ruptura antecipada cumula-se com os valores do 
FGTS e a multa de 40%, segundo a jurisprudência assentada no 
Tribunal Superior do Trabalho (Súmula 125 do TST). 

2. Aviso prévio 

Em contratos a prazo indeterminado, a dispensa sem 
justa causa promovida pelo empregador impõe a concessão de 
aviso prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
acrescidos de 3 dias por ano trabalhado, limitado a 90 dias no 
total. Conforme o artigo 487 da CLT, a ausência da prévia 
comunicação da extinção contratual gera o dever de o 
empregador indenizar os valores relativos aos salários relativos 
ao período. Por aplicação do art. 487, § 1º o período do aviso 
prévio, ainda que indenizado, integra o contrato de trabalho para 
todos fins. Assim, o valor do aviso prévio deve ser considerado 
para o recolhimento do FGTS, e o seu período deve ser 
considerado para fins de férias proporcionais, terço 
constitucional e 13º salário proporcional. 

No período do aviso prévio concedido pelo empregador 
deverá ser reduzido o horário de trabalho em 2 horas diárias, 
facultando-se ao empregado trabalhar o horário integral e ser 
liberado por sete dias do respectivo período. Estas reduções de 
trabalho não prejudicam os salários. 
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O aviso prévio deverá ser concedido mediante recibo 
firmado pelo empregado. 

O aviso prévio é irrenunciável. Deste modo, o pedido de 
dispensa de cumprimento do aviso prévio formulado pelo 
empregado não exime o empregador de indenizar, salvo 
obtenção de novo emprego (Súmula 276, TST). Neste caso, as 
empresas deverão exigir prova do novo vínculo. 

O aviso prévio indenizado é devido nas situações em que 
o empregador der causa para a terminação contratual, pelas 
práticas indicadas no art. 483 da CLT. 

A demissão do empregado também gera o dever de pré-
avisar com antecedência mínima de 30 dias. A ausência de 
comunicação por parte do empregado de sua decisão de extinção 
contratual confere ao empregador o direito de descontar nas 
parcelas rescisórias o valor correspondente a trinta dias de 
salário. 

3. Extinção contratual: efeitos e parcelas 

A rescisão do contrato de trabalho por prazo 
indeterminado opera efeitos distintos conforme sua motivação. 

Se a rescisão sem justa causa for ordenada pelo 
empregador, bem como se o empregador der causa a terminação 
do contrato por conduta faltosa (art. 483, CLT) será devido 
pagamento de multa pela empresa equivalente a 40% (quarenta 
por cento) sobre o saldo de FGTS do empregado, nos termos do 
Decreto 99.684/90. Tais pagamentos não se aplicam às hipóteses 
de pedido de demissão pelo empregado ou dispensa por justa 
causa do empregado. 

Decreto 99.684/90 
Art. 9º - Ocorrendo despedida sem justa causa, 
ainda que indireta, com culpa recíproca por força 
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maior ou extinção normal do contrato de trabalho 
a termo, inclusive a do trabalhador temporário, 
deverá o empregador depositar, na conta 
vinculada do trabalhador no FGTS, os valores 
relativos aos depósitos referentes ao mês da 
rescisão e, ao imediatamente anterior, que ainda 
não houver sido recolhido, sem prejuízo das 
cominações legais cabíveis. 
§ 1º - No caso de despedida sem justa causa, 
ainda que indireta, o empregador depositará na 
conta vinculada do trabalhador no FGTS, 
importância igual a quarenta por cento do 
montante de todos os depósitos realizados na 
conta vinculada durante a vigência do contrato 
de trabalho atualizados monetariamente e 
acrescidos dos respectivos juros, não sendo 
permitida, para este fim a dedução dos saques 
ocorridos. 

A prática de faltas pelo empregador poderá ensejar a 
terminação contratual, com pagamento de expressivo ônus 
econômico. Neste sentido estabelece o art. 483 da CLT: 

Art. 483 - O empregado poderá considerar 
rescindido o contrato e pleitear a devida 
indenização quando: 
a) forem exigidos serviços superiores às suas 
forças, defesos por lei, contrários aos bons 
costumes, ou alheios ao contrato; 
b) for tratado pelo empregador ou por seus 
superiores hierárquicos com rigor excessivo; 
c) correr perigo manifesto de mal considerável; 
d) não cumprir o empregador as obrigações do 
contrato; 
e) praticar o empregador ou seus prepostos, 
contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo 
da honra e boa fama; 
f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no 
fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, 
própria ou de outrem; 
g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo 
este por peça ou tarefa, de forma a afetar 
sensivelmente a importância dos salários. 
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Por outro lado, as hipóteses para dispensa por justa causa 
do empregado estão previstas no artigo 482 da CLT: 

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão 
do contrato de trabalho pelo empregador: 
a) ato de improbidade; 
b ) i ncon t inênc ia de condu ta ou mau 
procedimento; 
c) negociação habitual por conta própria ou 
alheia sem permissão do empregador, e quando 
constituir ato de concorrência à empresa para a 
qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao 
serviço; 
d) condenação criminal do empregado, passada 
em julgado, caso não tenha havido suspensão da 
execução da pena; 
e) desídia no desempenho das respectivas 
funções; 
f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado 
no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas 
físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem; 
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas 
físicas praticadas contra o empregador e 
superiores hierárquicos, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem; 
l) prática constante de jogos de azar. 

QUADRO RESUMO – VERBAS RESCISÓRIAS 

Tipo de contrato Forma de Rescisão Verbas Devidas
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P o r P r a z o 
Indeterminado 

Dispensa sem justa 
causa

Aviso prévio, guias 
d o F G T S , 
r e c o l h i m e n t o d a 
multa de 40% +10% 
( C o n t r i b u i ç ã o 
Social), 13º salário 
proporcional, férias 
proporcionais + 1/3, 
saldo de salário, 
férias vencidas (se 
for o caso), guias do 
Seguro Desemprego 
(CD/SD)

Demissão O empregado tem o 
dever de pré-avisar 

1 3 º s a l á r i o 
proporcional, férias 
proporcionais + 1/3, 
saldo de salário, 
férias vencidas (se 
for o caso)

Rescisão Indireta 
(justa causa do 
empregador)

Aviso prévio, guias 
d o F G T S , 
r e c o l h i m e n t o d a 
multa de 40% +10% 
( C o n t r i b u i ç ã o 
Social), 13º salário 
proporcional, férias 
proporcionais + 1/3, 
saldo de salário, 
férias vencidas (se 
for o caso), guias do 
Seguro Desemprego 
(CD/SD)

Extinção por justa 
causa do empregado

Saldo de salário, 
férias vencidas 
(se for o caso)
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P o r P r a z o 
Determinado

Terminação normal 
(Ocorrência do termo 
final)

FGTS, 13º salário 
proporcional, férias 
proporcionais + 1/3, 
saldo de salário, 
férias vencidas 
(se for o caso)

Terminação 
antecipada – por ato 
do empregador

Multa do art. 479 da 
CLT 
(metade dos salários 
referentes 
ao período contratual 
frustrado), 
guias do FGTS, 
recolhimento da 
multa de 40% +10% 
(Contribuição 
Social), 
13º salário 
proporcional, férias 
proporcionais + 1/3, 
saldo de 
salário, férias 
vencidas (se for o 
caso), guias do 
Seguro 
Desemprego (CD/
SD)

Terminação 
antecipada – por ato 
do empregado 
(sem justa causa)

O empregado tem o 
dever de indenizar na 
forma do art. 480 

1 3 º s a l á r i o 
proporcional, férias 
proporcionais + 1/3, 
saldo de salário, 
férias vencidas (se 
for o caso)
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4. Prazos e formalidades para pagamento 

A empresa deve fazer o acerto das verbas rescisórias até 
o primeiro dia útil imediato ao término do contrato ou até o 
décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando 
da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa 
de seu cumprimento, nos termos do artigo 477, §6º da CLT. A 
inobservância desses prazos implica no pagamento de multas em 
favor do empregado e do erário público. Caso o empregado 
possua mais de 01 (um) ano de serviço, sua rescisão deve ser 
obrigatoriamente homologada perante o Sindicato ou o 
Ministério do Trabalho, conforme artigo 477, §1º da CLT. 

Terminação 
antecipada – por ato 
do empregado (justa 
causa)

Saldo de salário, 
férias vencidas 
(se for o caso)
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UNIDADE IV 

DIREITO DA CONSTRUÇÃO 
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INTRODUÇÃO AO DIREITO DA CONSTRUÇÃO 

Pedro Augusto Gravatá Nicoli 

A complexidade do mundo da construção não é 
exclusivamente técnica. Os empreendimentos construtivos têm 
repercussões sociais, patrimoniais, ambientais, de segurança que 
levam a situações e problemas que ultrapassam o mundo da 
Engenharia. Assim, as muitas questões referentes à construção 
fizeram surgir um tratamento igualmente complexo e específico 
pelo Direito. É nesse sentido que, nas últimas décadas, formou-
se e fortaleceu-se um ramo que, internacionalmente, se conhece 
por Direito da Construção. 

O Direito da Construção é um ramo novo no Brasil. E 
trata-se de especialização bastante peculiar do Direito, que não 
se enquadra (pelo menos ainda) na divisão científica clássica das 
disciplinas jurídicas. Sabe-se que o Direito tem muitos ramos 
específicos: Direito Civil, Direito Penal, Direito Constitucional, 
Direito do Trabalho etc. Essa especialização decorre de uma 
série de fatores, destacadamente um objeto próprio de 
tratamento, teorias e princípios específicos, problemas próprios 
a serem tratados. 

O Direito da Construção certamente não tem a amplitude 
de ramos tradicionalmente estabelecidos no mundo jurídico, 
como o Direito Civil. O Direito Civil se aplica, de modo geral, a 
todos os atos da vida civil, não importando, em princípio, qual 
seja a materialidade das operações praticadas. Assim, a 
regulação jurídica da compra e venda, por exemplo, 
compreenderá tudo aquilo que se comercialize (com algumas 
especificidades a depender do objeto, é claro). 
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Contudo, dentro do próprio Direito Civil, a 
especificidade de algumas esferas da vida faz surgir regulações 
especialmente organizadas. Direito de Família, Direito das 
Sucessões, Direito dos Contratos etc. 

Os temas relacionados à construção e seu tratamento 
jurídico recebem influências de vários ramos do Direito: (i) 
Direito Civil, vez que negócios da construção firmados entre 
particulares têm repercussões civis, além da regulação da 
interação de uma obra com terceiros (vizinhos, por exemplo); 
( i i ) Di re i to Const i tuc ional , cons iderando que os 
empreendimentos de engenharia são essenciais para o 
desenvolvimento nacional, um dos fundamentos da ordem 
constitucional; (iii) Direito Público (que é o Direito que regula a 
atuação do Estado), vez que o Estado é agente essencial no 
mundo da construção, seja como implementador, investidor, 
regulador ou fiscalizador de empreendimentos de Engenharia, 
para prestar seus serviços públicos; (iv) Direito Ambiental, dada 
a interação da atividade construtiva com a natureza e a 
necessidade de se regular a questão de modo a viabilizar um 
avanço técnico ambientalmente sustentável; (v) Direito Penal, 
diante dos crimes que podem ocorrer no contexto de um 
empreendimento de Engenharia, relacionados ao seu objeto. 

Esse contexto plural permite a formulação de um 
conceito: O Direito da Construção é o ramo que trata de todos os 
aspectos jurídicos relacionados aos empreendimentos de 
construção. 

É claro que esse é um conceito bastante genérico e 
aberto. O que mantém conceitualmente unidos aspectos tão 
diferentes é o fato de se relacionarem diretamente com a 
implementação de empreendimentos de construção, seja uma 
obra de infraestrutura, um prédio residencial ou comercial, uma 
planta industrial ou estruturas semelhantes. E essa relação tem 
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que ser direta. Assim, elementos que não se relacionem com a 
especialidade da atividade de construção não estarão englobados 
nesse ramo jurídico. Por exemplo, um furto que ocorra em um 
canteiro de obras é um crime comum, não guardando relação 
com a atividade construtiva. Assim, não integra o objeto do 
chamado Direito da Construção. 

Os temas tipicamente relacionados às atividades 
construtivas englobam desde a definição de áreas de 
implantação até matérias pós-construtivas, como resolução de 
controvérsias e responsabilidade técnica. 

O Direito da Construção, como dito, é um ramo ainda em 
formação no Brasil. O Direito brasileiro já tradicionalmente trata 
de temas que compõe o objeto desse novo ramo, como é o caso 
do contrato de empreitada, regulado pelo nosso Direito Civil 
(arts. 610 e 626 do Código Civil). Não existe, contudo, uma 
sistematização completa, seja em termos de legislação aplicável 
ou de estudos teóricos nesse sentido. 

Assim, como forma de se introduzir a reflexão dos 
aspectos que comporiam essa especialidade técnico-jurídica, 
uma lista de temas típicos de Direito da Construção pode ser 
esboçada, considerando como referencial o momento relativo à 
construção propriamente dita, para aprofundamentos posteriores 
no desenvolvimento do curso. 

1. A fase pré-construtiva 

Antes que se inicie materialmente um empreendimento 
de construção, muitos são os passos técnicos, financeiros e 
também jurídicos a serem dados. Na concepção de uma 
empreitada, tudo começa com uma ideia, que, em se mostrando 
potencialmente interessante, passará por vários estudos de 
viabilidade técnica. Uma vez decidindo-se pela concretização do 
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empreendimento, as questões tipicamente jurídicas começam a 
tomar corpo. 

Isso se dá especialmente por meio da formatação dos 
contratos de construção, ponto a ser examinado em um dos 
textos específicos do curso. Adiantando alguns aspectos básicos, 
contratos são acordos de vontade celebrados por partes capazes 
para a consecução de algum fim. Nos contratos de construção, 
esse fim é um empreendimento de natureza construtiva. 

Além dessa definição jurídica pura, pode-se falar 
também de contratos como ferramentas de alocação de riscos 
entre partes que contratam. A depender da forma como o 
contrato for celebrado, os riscos do empreendimento são 
distribuídos, com as correspondentes atividades no complexo 
processo de construção. 

A dinâmica do mercado da construção e sua 
especialidade técnica faz com que, via de regra, empresas 
especializadas sejam contratadas para a execução material dos 
empreendimentos. No jargão jurídico e prático, são os chamados 
empreiteiros ou construtores. Por exemplo, uma determinada 
empresa de telefonia precisa construir um grande edifício para 
seu setor de telemarketing. Uma vez que não detém os 
conhecimentos específicos para tanto, contrata um construtor 
especializado e com ele celebra um contrato de construção. A 
pessoa que contrata o empreiteiro é chamada pelo Direito de 
dono da obra ou, na prática do mercado, o “contratante” ou 
“cliente”. 

Os contratos celebrados com o Estado e suas entidades 
têm diversas particularidades, justamente por lidarem com o 
interesse público. Na fase précontratual, a principal 
especialidade é justamente a chamada licitação, que a 
Constituição diz ser obrigatória para contratações de obras 
públicas, em processo “que assegure igualdade de condições a 
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todos os concorrentes” e contenha “exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações” pelos concorrentes, nos termos do art. 37, XXI. 

Para o Direito da Construção, esse é um momento 
essencial. A figura técnica central da licitação para os 
empreendimentos de construção é o chamado projeto básico. Ele 
é conceituado pela Lei n. 8.666 de 1993, nos seguintes termos: 

Art. 6º, IX – Projeto Básico – conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou 
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto 
da licitação, elaborado com base nas indicações 
dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução. 

O conceito é autoexplicativo: o projeto básico 
contemplará todas as definições gerais de um determinado 
empreendimento, tanto de caracterização técnica (métodos e 
processos de construção, prazos), quanto ambiental e 
econômico-financeira. A Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) tem um conceito bastante próximo de projeto 
básico, confirmando a importância técnica desse documento. 

Para as obras públicas, como visto, a fase de licitação é 
de força obrigatória. Essa obrigatoriedade está ligada aos 
princípios que orientam a atividade administrativa, como 
isonomia, a publicidade e o interesse público. Quando o contrato 
de construção for privado (ou seja, não envolver o Estado), essa 
fase não ocorrerá obrigatoriamente. Uma pessoa jurídica 
privada, por exemplo, pode livremente selecionar o construtor 
que deseja para erigir seu empreendimento. 
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Essa fase pré-construtiva envolve, do ponto de vista do 
Direito da Construção, a apresentação de propostas, que são 
baseadas nos projetos básicos e têm força jurídica reconhecida. 
Para a formatação das propostas, a figura do engenheiro 
orçamentista e de planejamento é essencial, de modo a conceber 
e mensurar economicamente os métodos e processos necessários 
para aquela implantação a ser contratada. Também a definição 
dos prazos de implantação, em um cronograma, também é pela 
primeira vez pensada. 

2. A fase construtiva 

Uma vez ajustadas as partes, inicia-se a fase de execução 
das obras, sendo a materialização daquilo que se previu no 
contrato. É nessa fase que a maior parte dos acontecimentos que 
compõem os problemas do Direito da Construção tende a surgir. 

Os contratos de construção, naturalmente, são de 
execução diferida, isto é, têm prazos longos de duração, por 
envolverem múltiplas etapas, direitos e obrigações que se 
realizam no passar do tempo. É justamente nesse período que 
aquilo que se previa originalmente no contrato pode se mostrar 
diferente da realidade fática, dando origem a questões técnico-
jurídicas muito importantes. 

Fala-se, então, do conceito de imprevisibilidade. 
Acontecimentos que, dentro da melhor técnica, não puderam ser 
antecipados quando da celebração do contrato. Alguns desses 
fatos são relacionados aos detalhamentos dos projetos, 
modificações no escopo de construção, alterações na regulação 
do setor, alterações tributárias, variações de quantidades de 
serviços, atrasos na liberação de áreas ou no fornecimento de 
materiais, problemas geológico-geotécnicos, escassez de 
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recursos humanos e muitas outras imprevisibilidades que podem 
gerar uma série de problemas. 

São justamente estes problemas que integram o objeto do 
Direito da Construção. Tome-se, por exemplo, a questão da 
geologia e geotecnia. Por vezes, no momento da construção de 
um empreendimento complexo como uma planta hidrelétrica, 
por exemplo, as informações disponíveis a respeito do subsolo, 
por meio de sondagens e exames de materiais, se revelam 
diferentes daquelas condições reais quando da implementação 
das escavações. O modelo geológico pode prever que o topo 
rochoso esteja em uma cota “x” e, no momento da escavação, 
veja-se que havia uma descida não prevista, implicando em 
escavações adicionais. 

A definição da responsabilidade por um problema dessa 
natureza é o que preocupa o ramo aqui apresentado. A legislação 
tem dispositivos específicos, como, por exemplo, o art. 625, III, 
do Código Civil, que prevê que poderá o empreiteiro suspender 
a obra no caso de dificuldades geológicas que tornem os 
trabalhos excessivamente onerosos. Os contratos de construção, 
via de regra, também tratam do compartilhamento desse risco. 

Um outro elemento essencial desse momento construtivo 
é o que se conhece internacionalmente por “administração de 
contrato”. O acompanhamento por ambas as partes da vida do 
complexo contrato de construção demanda especial atenção, por 
exemplo, aos documentos da obra, como relatórios diários, 
correspondências, atas de reunião, etc. São esses registros que 
recompõem os fatos ocorridos e, em caso de disputa futura, 
podem servir de prova e determinar responsabilidades. 

3. A fase pós-construtiva 
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Um empreendimento de construção não termina com o 
fim das obras. Diversas questões podem aparecer depois que as 
equipes de campo já estejam desmobilizadas. É o caso, por 
exemplo, a garantia pela segurança e solidez das obras, tratada 
no Código Civil: 

Art. 618. Nos contratos de empreitada de 
edifícios ou outras construções consideráveis, o 
empreiteiro de materiais e execução responderá, 
durante o prazo irredutível de cinco anos, pela 
solidez e segurança do trabalho, assim em razão 
dos materiais, como do solo. 

Ou seja, por definição legal, existe uma garantia de 
solidez e segurança do empreiteiro pelo edifício que tenha 
construído que não se extingue com a entrega da obra. 

Há, ainda, eventuais disputas que eventualmente 
decorram da construção em si. Questões patrimoniais que não 
tenham sido resolvidas pacificamente entre as partes e tenham 
gerado um impasse, uma controvérsia. Por exemplo, o 
empreiteiro pode pretender receber por serviços adicionais ao 
escopo do projeto básico, enquanto o dono da obra pode alegar 
que tais serviços estavam incluídos na definição original, não 
merecendo remuneração adicional. Ou ainda custos indiretos 
adicionais (referentes às estruturas de apoio, independentes da 
produção) por extensões de prazo além do inicialmente previsto. 

Para a definição das responsabilidades jurídicas e a 
solução dessas controvérsias típicas do Direito da Construção, 
existem diversos métodos disponíveis. Desde os mais 
tradicionais, como negociação, até aqueles em que a 
controvérsia é insolúvel entre as partes, como o processo 
judicial. Há, ainda, métodos alternativos que vêm sendo 
largamente utilizado no mundo da construção, como arbitragens, 
mediação e dispute boards, que se fundam na autonomia das 
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partes e na necessidade de solução justa e rápida das onerosas 
controvérsias do ramo. 

Esses temas delineados serão aprofundados nos 
próximos textos. 
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CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO 

Pedro Augusto Gravatá Nicoli 
Roberto Cançado Vasconcelos Novais 

Os contratos de construção são acordos de vontades que 
tem por objeto a realização de um ou vários serviços, em um 
prazo certo, com a finalidade de se entregar um resultado certo. 
Assim, podem ser objeto dessa espécie de contrato a edificação 
de um prédio, uma fábrica, uma usina hidroelétrica ou 
simplesmente a construção de um muro. 

No Brasil, o Código Civil trata do contrato de 
empreitada, que é a principal modalidade de contrato de 
construção. 

O traço distintivo desta espécie contratual é que se trata 
de uma obrigação de resultado, segundo a qual o contratado ou 
empreiteiro, se obriga a executar uma obra ou prestar 
determinado serviço com vistas a se alcançar o fim estipulado 
pelo contratante ou dono da obra. 

Na empreitada, o dono da obra, contrata um empreiteiro 
para a construção de um dado empreendimento, em um prazo 
certo. O empreiteiro pode ser uma pessoa física, como um 
pedreiro, ou uma pessoa jurídica, como uma construtora. 

O dono da obra pode contratar com o empreiteiro apenas 
a prestação de seus serviços, isto é, o fornecimento da mão de 
obra, ou pode contratar a prestação dos serviços juntamente com 
o fornecimento dos materiais. No primeiro caso, é obrigação da 
parte contratante fornecer ao empreiteiro, por exemplo, cimento, 
areia, brita, aço, formas etc. 
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O pagamento é livremente convencionado pelas partes. 
Pode ser à vista, parcelado ou ao final da entrega da obra. As 
partes também podem ajustar que o pagamento seja feito por 
meio de medições, que são apropriações periódicas das 
quantidades dos serviços executados pelo empreiteiro. Por 
exemplo: no mês de junho, a construtora “Alpha” (= 
empreiteiro) executou 450m³ de concreto; transportou 15t de 
entulho e escavou 3.500m³ de material de primeira categoria. 
Assim, o contratante (= dono da obra) vai pagar à construtora o 
valor desses serviços que foram executados e medidos. Isto é 
muito comum em grandes obras. 

O empreiteiro deve executar fielmente o projeto da obra. 
Caso suspenda seus trabalhos sem a concordância do dono da 
obra ou sem justa causa, deverá pagar os prejuízos que o dono 
da obra vier a sofrer. 

Por outro lado, o dono da obra deverá pagar os aumentos 
e acréscimos que introduzir na obra. Portanto, ele pode 
modificar o projeto, porém responderá pelos custos extras de seu 
contratado. 

Um contrato de construção pode ser executado sob dois 
regimes principais: a preços unitários e a preço global. De 
acordo com a definição da Lei n. 8.666/93, a empreitada por 
preço global ocorre quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo e total. E a empreitada por preço unitário 
ocorre quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 
preço certo de unidades determinadas. 

Existe, ainda, a chamada empreitada integral que é 
aquela em que se contrata um empreendimento em sua 
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, 
serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade 
da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de 
entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais 
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para sua utilização em condições de segurança estrutural e 
operacional e com as características adequadas às finalidades 
para que foi contratada (Lei n. 8.66693). 

A empreitada integral é mais que a empreitada global, 
pois seu objeto é a entrega da obra em funcionamento. A obra 
para a construção de um hospital pode ser contratada a preço 
global ou na forma integral. Porém, no caso de ser integral, o 
hospital será entregue para o dono da obra totalmente construído 
e com o fornecimento dos equipamentos médicos necessários 
para entrar em funcionamento. 

A empreitada integral é conhecida no mercado 
internacional como um contrato “turn key” (ou “chave na mão”). 
Isto é, o empreiteiro construirá dado empreendimento e o 
entregará ao dono da obra em funcionamento. Um exemplo seria 
a implantação de usina hidroelétrica. O contrato “turn key” só 
será considerado concluído quando o empreiteiro entregar ao 
dono da obra a usina já gerando energia. 

A empreitada integral pode adotar a forma de um 
contrato EPC, que é a sigla em inglês para “Engineering – 
Procurement – Construction”, que significa que o contratado 
será responsável pelo projeto, pelo fornecimento dos materiais e 
equipamentos e pela construção propriamente dita. 

Há quem diferencie o contrato “turn key” do EPC 
afirmando que apenas nesse último o empreiteiro será o 
responsável também pela elaboração do projeto. 

Quando a contratação é feita pela Administração Pública 
(União, Estados, Municípios, Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista, Fundações Públicas), as normas acima 
continuam valendo. Entretanto, existem as seguintes questões 
específicas em regra: o contrato é precedido de uma licitação; o 
projeto básico deve estar pronto; as alterações do contrato 
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devem observa o limite de 25% no caso de obra nova e de 50% 
no caso de reforma. 

Tanto no contrato de construção público, como no 
privado, o equilíbrio econômico-financeiro deve ser preservado. 
Os deveres e obrigações das partes devem permanecer iguais ao 
que foi contratado no início do contrato. Isto é, uma parte não 
pode lucrar em cima do prejuízo da outra. Um exemplo seria no 
caso do preço do cimento disparar logo no mês seguinte a 
contratação. Assim, o preço dos serviços que tenham o cimento 
em sua composição estará defasado em relação ao custo real que 
o empreiteiro irá pagar no mercado. Essa situação pode levar a 
uma revisão do preço contratado para que o empreiteiro não seja 
prejudicado. 

Em linhas gerais, essa é a aplicação da teoria da 
imprevisão, segundo a qual em decorrência de alterações 
extraordinárias e imprevistas na realidade do contrato, as 
obrigações originalmente estabelecidas pelas partes poderão ser 
revistas de modo a se restabelecer o equilíbrio inicial do ajuste. 
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CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO – POSSIBILIDADE DE 
SUA REVISÃO OU RESOLUÇÃO EM FACE DA 

ONEROSIDADE EXCESSIVA DE UMA DAS PARTES 

Pedro Augusto Gravatá Nicoli 
Renata Faria Silva Lima 

1. Obrigatoriedade dos contratos 

As partes contratantes estabelecem livremente os 
compromissos aos quais se pretendem sujeitar, com amplo 
conhecimento das implicações destes compromissos. As 
obrigações estipuladas pelas partes (p. ex. de construir de acordo 
com determinado projeto e planilha de quantidades e preços) e a 
contraprestação pecuniária correspondente (pagamento) as 
vincula, sendo essas obrigações protegidas pelo Direito. 

Assim, os contratos, após negociados e assinados pelas 
partes contratantes, tem força obrigatória e devem ser cumpridos 
(pacta sunt servanda). 

Caso uma das partes contratante deixe de cumprir uma 
obrigação contratual estará incorrendo em ilegalidade dando azo 
a um verdadeiro desequilíbrio no planejamento da parte 
prejudicada, impondo-lhe uma série de conseqüências não 
equacionadas originalmente e que são protegidas pelo Direito. 

A obrigatoriedade de cumprimento do ajustado no 
contrato pelas partes (pacta sunt servanda) foi relativizada pelo 
Direito Contemporâneo, apenas em virtude de transformações 
imprevisíveis que onerassem sobremaneira a situação jurídica 
de um dos contratantes, permitindo a revisão do conteúdo do 
negócio, ou até mesmo a resolução da avença. 
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Os Estados já de algum tempo, passaram a intervir no 
âmbito dos contratos para reequilibrá-los. Esse processo foi 
denominado como dirigismo contratual. 

Maria Helena Diniz (in Dicionário Jurídico, São Paulo: 
Saraiva, vol. 2, p. 188) define dirigismo contratual como sendo: 

Intervenção estatal na economia do negócio 
jurídico contratual, impondo restrições ao 
princípio da autonomia da vontade, por entender-
se que, se se deixasse o contratante estipular 
livremente o contrato, ajustando qualquer 
cláusula sem que o magistrado pudesse interferir, 
mesmo quando uma das partes ficasse em 
completa ruína, a ordem jurídica não estaria 
assegurando a igualdade econômica. A expressão 
‘dirigismo contratual’ é aplicável às medidas 
restritivas estatais que invocam a supremacia dos 
interesses coletivos sobre os meros interesses 
individuais dos contraentes, com o escopo de dar 
execução à política do Estado de coordenar os 
vários setores da vida econômica. O Estado 
intervém no contrato não só mediante a aplicação 
de normas de ordem pública, mas também com a 
adoção de revisão judicial dos contratos, 
alterando-os, estabelecendo-lhes condição de 
execução ou mesmo exonerando a parte lesada, 
conforme as circunstâncias, com fundamento nos 
princípios da boa-fé de da supremacia do 
interesse coletivo (...). 

No Direito contemporâneo, pois, o contrato é visto e 
interpretado de acordo com sua função social, buscando-se 
sempre a proteção do equilíbrio entre as partes. 

E essa busca do equilíbrio entre as partes que aos poucos 
veio se incorporando à filosofia dos doutrinadores e dos 
julgadores, finalmente foi acatada pelos legisladores. A exemplo 
do Código do Consumidor, o Novo Código Civil, vigente desde 
11.01.2003, consolidou, no Brasil, a teoria da imprevisão ou 
teoria da onerosidade excessiva: 
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Seção IV 
Da Resolução por onerosidade excessiva 
Art. 478 – Nos contratos de execução continuada 
ou diferida, se a prestação de uma das partes se 
tornar excessivamente onerosa, com extrema 
v an t ag em p a r a o u t r a , em v i r t u d e d e 
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 
poderá o devedor pedir a resolução do contrato. 
Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão 
à data da citação. 
Art. 479 – A resolução poderá ser evitada, 
oferecendo-se o réu a modificar equitativamente 
as condições do contrato. 
Art. 480 – Se no contrato as obrigações 
couberem apenas a uma das partes, poderá ela 
pleitear a sua prestação seja reduzida, ou alterado 
o modo de executá-la, a fim de evitar a 
onerosidade excessiva. 
(...) 
Art. 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra: 
I - por culpa do dono, ou por motivo de força 
maior; 
II - quando, no decorrer dos serviços, se 
manifestarem dificuldades imprevisíveis de 
execução, resultantes de causas geológicas ou 
hídricas, ou outras semelhantes, de modo que 
torne a empreitada excessivamente onerosa, e o 
dono da obra se opuser ao reajuste do preço 
inerente ao projeto por ele elaborado, observados 
os preços; 
III - se as modificações exigidas pelo dono da 
obra, por seu vulto e natureza, forem 
desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que 
o dono se disponha a arcar com o acréscimo de 
preço. 

Como visto, a legislação atual está cada vez mais voltada 
para a proteção desse equilíbrio entre as partes e principalmente 
às garantias constitucionais, entre as quais está o princípio da 
igualdade e a repressão ao abuso econômico. 
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2. Da onerosidade excessiva 

O princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos tem como um de seus corolários mais proeminentes o 
repúdio aos quadros da chamada onerosidade excessiva. 

A onerosidade excessiva resta configurada quando se 
verifica, na execução de um contrato, sacrifício financeiro de 
uma parte conjugado a uma vantagem para a contraparte, 
provocando um verdadeiro choque na estrutura econômico-
financeira inicial do ajuste celebrado, em descompasso com a 
alocação de riscos e o planejamento originalmente 
desenvolvidos. 

Em um contrato de obra, uma parte pode ser 
excessivamente onerada em relação à outra, por exemplo, 
quando ela incorre em sobrecustos decorrentes: 

1) de alterações dos projetos e especificações; 
2) de fato excepcional ou imprevisível ocorrido após a 
assinatura do contrato, que altera fundamentalmente as 
condições de execução do contrato, como aquelas 
resultantes de causas geológicas (ex. encontro de um 
topo rochoso que impede uma escavação) ou hídricas 
(ex. chuvas demasiadas que comprometam a 
produtividade dos recursos diretos – mão de obra e 
equipamentos – alocados); 
3) da interrupção da execução do contrato ou diminuição 
do ritmo de trabalho por ordem do contratante; 
4) do aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato (ex. podem surgir serviços novos após a 
elaboração do projeto executivo a partir do projeto 
básico). 
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5) do impedimento de execução do contrato por fato ou 
ato de terceiro (ex. decisão judicial que determina a 
paralisação de uma obra ou, ainda, o atraso na obtenção 
de licenças ambientais pelo contratante); 
6) omissão ou atraso de providências a cargo do 
contratante, inclusive quanto aos pagamentos previstos, 
prejudicando o fluxo de caixa do contrato e, 
consequentemente, impedindo ou retardando a execução 
dos serviços e atividades contratadas. 
7) da majoração do prazo da obra por razões que não são 
de responsabilidade do empreiteiro, fazendo com que o 
seu prazo de permanência da obra seja consequentemente 
majorado, gerando a necessidade de pagamento a cada 
mês acrescido de todos os custos indiretos da obra (ex. 
custo de manutenção de canteiro, salário dos 
engenheiros, over head do escritório central, etc.) 
extrapolando o orçamento e planejamento original. 

Ocorrendo situações com essas acima exemplificadas 
(acontecimentos extraordinários e imprevisíveis) que impliquem 
em onerosidade excessiva de uma parte com vantagem à outra, o 
contrato poderá ser resolvido (terminado) pelo Judiciário a 
pedido da parte onerada. O término do contrato poderá ser 
evitado, caso a parte beneficiada se ofereça para modificar 
equitativamente as condições do contrato (ex. majorar o 
pagamento ou reduzir o escopo contratado de modo que ele 
corresponda ao montante a ser pago). Alternativamente, poderá a 
parte onerada, ao invés de pedir a resolução, o término do 
contrato, requerer ao Judiciário que a sua prestação seja reduzida 
ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade 
excessiva. 
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3. Alternativas ao judiciário para o reequilíbrio contratual 

Embora o Código Civil se refira ao Judiciário como 
sendo o competente para resolver o contrato ou alterar as 
prestações e contraprestações das partes em um contrato, admite 
a legislação brasileira também a adoção da arbitragem para 
solução dessas questões, desde que as partes tenham 
estabelecido uma cláusula arbitral ou um compromisso arbitral. 

Conforme ensinamentos de Carlos Alberto Carmona, 

a arbitragem é uma técnica para a solução de 
controvérsias através da intervenção de uma ou 
mais pessoas que recebem seus poderes de uma 
convenção privada, decidindo com base nesta 
convenção sem intervenção do Estado, sendo a 
decisão destinada a assumir eficácia de sentença 
judicial.  34

A cláusula compromissória poderá tanto estar incluída no 
contrato principal como poderão as partes convencioná-la em 
um contrato a parte, dirimindo quando a arbitragem será usada e 
quais conflitos – que poderão surgir ao longo da execução 
contratual –, estarão a ela subordinados. É ela firmada antes do 
surgimento do conflito, podendo ser vazia ou cheia. As 
chamadas cláusulas vazias são aquelas que se limitam a afirmar 
que qualquer litígio decorrente de um determinado negócio 
jurídico será solucionado através da arbitragem.  As cláusulas 35

cheias, ao contrário, são aquelas que já especificam todos os 
aspectos relacionados a uma possível arbitragem (como de qual 
órgão arbitral institucional serão as regras a serem seguidas ou 

 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à lei 34

nº 9.307/96. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 51.

 CARMONA, Idem, p. 37.35
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sob qual entidade especializada correrá o procedimento arbitral). 
Dessa forma, diante da completude com que são elaboradas, 
“hoje, no Brasil, pode-se instituir arbitragem apenas e tão-
somente com base em cláusula compromissória, dispensada a 
formalidade do compromisso”.  36

Enquanto a cláusula arbitral é elaborada com vistas a 
solucionar conflito futuro, o compromisso arbitral é utilizado 
após o surgimento deste, ou seja, versa sobre conflitos atuais. 
Estipulada em contrato a arbitragem através de cláusulas vazias, 
será por meio da assinatura do compromisso arbitral que as 
regras para a arbitragem serão estabelecidas, dando-se início ao 
procedimento arbitral. Inexistindo tal previsão, o compromisso 
arbitral será o instrumento por meio do qual as partes 
renunciarão à jurisdição estatal e se obrigarão a submeter-se à 
decisão dos árbitros por elas indicados. 

A arbitragem em contratos entre particulares não 
encontra obstáculos para sua instauração seja na legislação, na 
doutrina ou na jurisprudência. De fato, existe inclusive o apoio e 
incentivo à sua utilização, tanto que é reconhecida pelos 
tribunais pátrios a prerrogativa do árbitro ou do Tribunal Arbitral 
de serem os primeiros a dizer sobre sua competência para 
decidir os litígios a eles direcionados. 

Assim, caso as partes tenham eleito a arbitragem como 
método de solução de disputas, poderá ser ela instaurada pela 
parte prejudicada para fins de reequilíbrio contratual, caso a 
equação econômico-financeira inicial tenha sido rompida em 
função de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

 CARMONA, Idem, p. 35.36
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