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Apresentação 
 

Nadya Regina Gusella Tonial1 
 
 

A sociedade sofre transformações em ritmo acelerado, que 
apresentam efeitos multifacetados e criam novos padrões. Nesse 
sentido, o direito, como ciência social, deve estar aberto e sensível 
às alterações no meio social, visto que sua função é colaborar na 
construção de uma sociedade fundada em valores de justiça e 

solidariedade, não podendo se afastar da realidade social.  
Desse modo, a presente obra é composta por reflexões 

interdisciplinares do direito com a sociologia, a filosofia, a 
informática e a medicina. Esse diálogo, também, perpassa vários 
ramos do direito e representa o resultado de aplicados estudos 
realizados nos grupos de pesquisa da Faculdade de Direito da 
Universidade de Passo Fundo, Campus Casca, entre seus 
acadêmicos e professores, bem como com outros profissionais. 

De início a obra revela o estudo da Professora Mestre Nadya 
Regina Gusella Tonial e da médica Liana Regina Gusella Tonial que 
abordam a dignidade da pessoa humana e os princípios éticos na 
atuação do médico quanto aos cuidados paliativos, com intuito de 

promover um diálogo entre o direito e a medicina. Analisam a 
dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado 
Democrático de Direito, com o fito de destacar suas dimensões e a 
necessidade de sua concretização. Nesse contexto, tratam dos 
princípios éticos que disciplinam a atividade médica, em especial 

no que tange aos cuidados paliativos. A questão central da pesquisa 
envolve a relação entre a atuação do médico - em virtude dos 

                                                           
1 Organizadora 
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avanços da medicina que aumentaram os limites da vida, todavia 
não alteraram a finitude do ser humano- e a efetivação da 

dignidade do paciente, que deve ser tratado com respeito durante 
toda a sua existência.   

Na sequência, a Professora Doutora Sonia Aparecida 
Carvalho apresenta pesquisa sobre as contradições dos objetivos do 

Protocolo de Kyoto, do Mercado de Crédito de Carbono (MCC) e do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Analisa os objetivos 
do Mercado de Crédito de Carbono e do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e pesquisa as contradições do 
Mercado de Crédito de Carbono e do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) como métodos de alternativas de 
sustentabilidade ambiental. Assim, estuda as impossibilidades 

política, econômica e ambiental do Tratado do Protocolo de Kyoto 
enquanto instrumento de desenvolvimento sustentável. 

A terceira parte da obra, de autoria da Professora 
Especialista Tatiana Mezzomo Casteli retrata o exercício do poder 
local e da participação popular nas decisões acerca da alocação de 
recursos para a realização de políticas públicas. Nesse sentido, 
destaca o princípio da subsidiariedade como garantidor da 
autonomia municipal e do exercício do poder local, diante das 
demais esferas públicas da federação. Partindo da Constituição 
Federal de 1988, que reconheceu a importância e a autonomia dos 
municípios na federação, analisa a Emenda Constitucional 
n.86/2015, do orçamento impositivo, e apresenta o reflexo dessa 

alteração, no que tange à participação popular nas decisões 
inerentes à comunidade local. 

Na continuidade, a acadêmica Aline Battistella, integrante do 
grupo de pesquisa do Balcão do Consumidor da Faculdade de 

Direito da UPF – Campus Casca, discorre sobre a responsabilidade 
civil dos provedores de internet frente aos atos causados por 
terceiros no âmbito virtual, que violam os direitos de 
personalidade. Busca na informática a noção da internet e traz ao 
debate a realidade do comércio eletrônico e a vulnerabilidade dos 
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consumidores. Como problemática investiga a tutela jurídica que 
melhor protege os direitos dos internautas que tenham sido 

violados na rede mundial de computadores, em especial após da 
promulgação da Lei n. 12.965/2014, Marco Civil da Internet, que 
disciplinou a responsabilidade dos diversos provedores de internet 
em decorrência do conteúdo gerado por terceiros no ambiente 

virtual.  
Na quinta parte da obra a acadêmica Andreza Sordi, 

integrante do grupo de pesquisa do Balcão do Consumidor da 
Faculdade de Direito da UPF – Campus Casca, apresenta estudo 
sobre os aspectos relativos à publicidade na sociedade de consumo 
e de sua importância para a transformação do modo de consumir. 
A reflexão acontece sob um viés sociológico, que retrata a atual 

sociedade, denominada de consumo e suas características de 
incentivar o ato de consumir e de descartar em massa. O núcleo do 
questionamento envolve a compreensão da figura da publicidade, 
como ferramenta de âmbito universal e abrangência 
indeterminada, que assumiu o papel potencializador da sociedade 
de consumo e sua relação com o direito do consumidor.   

Finalizando as reflexões a acadêmica Betina Santoro 
Benvegnu, integrante do grupo de pesquisa de Direito Civil e 
Processo Civil da Faculdade de Direito da UPF – Campus Casca, 
analisa a tutela provisória instituída pelo Código de Processo Civil 
de 2015 e sua importância para a efetividade da prestação 
jurisdicional. Contextualiza a tutela provisória que decorre de uma 

cognição sumária e se caracteriza pela sumariedade do 
procedimento e pela provisoriedade da tutela. Apresenta as 
espécies denominadas de tutela de evidência e tutela de urgência, 
destacando que essa última se divide em tutela conservativa 

(cautelar) e tutela satisfativa (antecipada). Como cerne da questão 
investiga se as alterações na tutela provisória, promovidas na 
codificação processual civil, revelam-se como um instrumento de 
concretização do princípio da efetividade do processo.  
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Com isso, os estudos agrupados no presente trabalho 
representam discussões teórico-acadêmicas interdisciplinares que 

envolvem os temas abordados. Assim, por meio de reflexões 
acuradas, os autores apresentam soluções jurídicas às 
problemáticas investigadas, sob um prisma hermenêutico que “não 
pode prescindir da análise da sociedade na sua historicidade local e 

universal, de maneira a permitir a individualização do papel e do 
significado da juridicidade na unidade e na complexidade do 
fenômeno social”.2 

Portanto, o desejo das organizadoras é que essa obra 
contribua nas discussões jurídicas e interdisciplinares, das 
múltiplas temáticas apresentadas. 

                                                           
2 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Tradução Maria Cristina de Cicco. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000. p. 1. 
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A dignidade da pessoa humana 

e os cuidados paliativos: 
diálogos entre o direito e a medicina 

 
Nadya Regina Gusella Tonial1 
Liana Regina Gusella Tonial2 

 

 
“Ao cuidar de você̂ no momento final da vida, quero que você sinta 
que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até́ o 
último momento de sua vida e, faremos tudo que estiver ao nosso 

alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também 
para você viver até́ o dia de sua morte”. (Cicely Saunders) 
 

1 Introdução 
 
O direito à vida representa o alicerce axiológico dos direitos 

fundamentais, visto que sem a vida não haverá possibilidade de 
efetivar os demais direitos do ser humano. Assim, o direito à vida, 

na condição de direito e garantia individual encontra-se positivado 
no caput, do artigo 5º3 da Constituição Federal, e ainda em 
importantes tratados internacionais que o Brasil é signatário, como 

                                                           
1 Professora Titular I da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. Mestre em Direito 
pela UNISINOS e advogada.  E-mail: nadyatonial@gmail.com 
2 Médica. E-mail: liatonial@hotmail.com 
3 Artigo 5º da constituição Federal: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...]” 
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a Declaração Universal dos Direitos Humanos4 e a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos5. 

A par disso, a evolução científica e tecnológica possibilitou 
que a vida humana tivesse uma expectativa maior, momento que o 
ser humano passou a viver por mais tempo. Tais avanços da 
medicina permitiram o tratamento e a cura de muitas doenças, por 

meio de inúmeros procedimentos e intervenções médicas. 
Contudo, a condição humana, ainda, é finita, e em algum momento 
a vida chega ao final. Essa realidade traz à tona a situação de que o 
viver, necessariamente, está ligado a noção de dignidade. 

Verifica-se que a dignidade representa um dos fundamentos 
do Estado Democrático de Direito, visto que o respeito e a proteção 
à pessoa encontram-se como valores maiores do sistema jurídico6. 

Nesse contexto, tanto o Estado, quanto a sociedade precisam 
garantir que a vida humana se desenvolva com dignidade, ou seja, 
que a pessoa tenha direito, desde o seu nascimento até a sua 
morte, ao respeito e à consideração.  

A dignidade é uma qualidade inerente à condição humana, 
com maior relevância, quando a pessoa se encontra acometida de 
grave doença, submetida a tratamento médico, que não tenha 
expectativa de reverter o quadro e que a vida se aproxima do fim.  

Com isso, o presente estudo possui uma duplo viés: primeiro 
analisar as dimensões da dignidade da pessoa humana e a 
importância do seu conteúdo; e segundo examinar os preceitos que 
fundamentam a ética médica, bem como que disciplinam o agir do 

profissional médico no que tange aos cuidados paliativos, para 

                                                           
4 Artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todo ser humano tem direito à vida, à 
liberdade e à segurança pessoal.” 

5 Artigo 4.1 da Convenção Americana dos Direitos Humanos: “Direito à vida. 1.Toda pessoa tem o 

direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o 
momento da concepção.  Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.” 

6 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 

soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa; V - o pluralismo político. 
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efetivar a dignidade de um paciente que se encontra em situação 
terminal. 

 
2 A dignidade da pessoa humana  

 
A dignidade7, a liberdade e a igualdade, atributos próprios e 

inerentes à condição humana, representam categorias axiológicas 
abertas e em permanente transformação no decorrer da história. 
Tais valores constituem o núcleo dos direitos humanos, visto que 
todos os seres humanos merecem igual respeito, 
independentemente de diferenças de nacionalidade, cor, sexo, 
religião, posição social e outras. 

A doutrina justifica a dignidade humana sob vários enfoques, 

dentre eles os religiosos, filosóficos e científicos. Do ponto de vista 
religioso, a dignidade pode ser explicada pelo fato de o homem ser 
criatura de Deus, criado a sua imagem e semelhança; logo, toda 
pessoa é um ser digno, pois ocupa lugar de destaque na criação, 
isto é, na posição de filho de Deus. Filosoficamente, a dignidade 
explica-se em face de a pessoa ser racional, e com base na razão, 
pautar sua vida e suas ações, possuindo autonomia e constituindo-
se em um ser reflexivo8. Da mesma forma, cientificamente, 
argumenta-se que o homem é um ser evoluído e que se encontra 
no ápice da cadeia do processo evolutivo do mundo (COMPARATO, 
2005, p.1-8). 

Todavia, independentemente dessas justificativas que 

buscam fundamentar a dignidade, e certamente não explicam 
tudo, destaca-se a importância do conteúdo deste valor inerente à 
pessoa humana. Logo, a dignidade da pessoa humana é 

 

                                                           
7 Verifica-se que “a palavra dignidade tem sua origem etimológica no termo latino dignitas, que 

significa ‘respeitabilidade’, ‘prestígio’, ‘consideração’, ‘estima’, ‘nobreza’, ‘excelência’, enfim, indica 
‘qualidade daquilo que é digno e merece respeito ou reverência’” (ALVES, 2001, p. 109). 

8 O pensamento de Kant é grandemente prestigiado pela doutrina nacional e estrangeira, eis que 

defende a pessoa como um fim, não um meio; logo, veda qualquer “coisificação ou 
instrumentalização do ser humano” (SARLET, 2001, p. 35). 



16 | Reflexões Interdisciplinares no Direito 
 

qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, 
um complexo de direitos  e deveres fundamentais que assegurem 

a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e  promover 

sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos 

(SARLET, 2005, p. 37).  
 

Como se vê, o conceito de dignidade não apresenta uma 
única face, tampouco constitui dado objetivo e com limites fixos, 
encontrando-se em contínua construção e desenvolvimento, tanto 
que às vezes é mais fácil concluir sobre o que não é dignidade do 

que defini-la (SARLET, 2001, p.39). Portanto, a dignidade pode ser 

estudada segundo diversas dimensões, entre elas, a ontológica, a 
intersubjetiva, a histórico-cultural e pelo seu caráter dúplice de 
limite e tarefa (SARLET, 2005, p.18-33). Cumpre referir que a 
menção desses aspectos, não tem o objetivo de promover uma 
investigação exaustiva do assunto, mas servir de fio condutor para 
fundamentar a dignidade. 

Segundo a dimensão ontológica, a dignidade pode ser 
entendida como um atributo intrínseco ao ser humano (SARLET, 
2005, p. 19), decorrendo do fato de que toda a pessoa possui razão 
e consciência para guiar sua conduta, portanto é capaz de 
autodeterminar-se9 (KANT, 2005, p. 67). Dessa forma, os seres 

humanos são iguais e, ao mesmo tempo, livres, ou seja, possuem 
autonomia para traçar seu destino e pautar suas ações.10  
                                                           
9 Para Kant a fórmula universal do imperativo categórico manifesta-se da seguinte forma: “Age 
segundo a máxima que possa simultaneamente fazer a si mesma lei universal” (2005, p. 67).  

10 Explica Kant que “todo o ser racional, como fim em si mesmo, terá de poder considerar-se, com 
respeito a todas as leis a que possa estar submetido, ao mesmo tempo como legislador universal; 

porque  exatamente essa aptidão de suas máximas para constituir a legislação universal o distingue 

como fim em si mesmo, e do mesmo modo sua dignidade (prerrogativa) em face de todos os simples 
seres naturais tem como decorrência o haver de tomar sempre as suas máximas do ponto de vista 

dele próprio e, ao mesmo tempo, do ponto de vista de  todos os demais seres racionais como 
legisladores (os quais por isso, para ele se chamam  pessoas)” (KANT, 2005, p. 68).  
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A dignidade faz parte da própria condição humana11, 
apresentando-se como uma qualidade irrenunciável e inalienável, 

que deve “ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida, não 
podendo, contudo [...] ser criada, concedida ou retirada”. De acordo 
com essa visão, a dignidade não existe somente porque é 
reconhecida pelo direito, tanto internacional como interno, mas 

porque “constitui dado prévio, no sentido de preexistente e anterior 
a toda a experiência especulativa” (SARLET, 2005, p. 19-20). 

Na dimensão da intersubjetividade, a dignidade é explicada 
em face de a pessoa humana representar um ser individual, que 
necessita relacionar-se com os demais, ou seja, manter uma ligação 
social e comunitária com pluralidade. Essa pluralidade é “condição 
da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, 

humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer 
pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir” (ARENDT, 
1997, p. 16). 

Tal aspecto traz a noção de igual dignidade para todas as 
pessoas, que, respeitadas suas individualidades, são membros de 
uma sociedade, de um Estado e de uma comunidade internacional. 
A intersubjetividade da dignidade é “traduzida num feixe de 
deveres e direitos [...] relativos a um conjunto de bens 
indispensáveis ao ‘florescimento humano’ ” (SARLET, 2005, p. 24).   

Do prisma histórico-cultural, a dignidade apresenta-se como 
um valor em construção, um conceito que é criado, desenvolvido e 
sedimentado ao longo da história da humanidade, sob a influência 

da cultura dos povos. Nesse sentido, não representa um dado 
estático, mas uma realidade que permanece em constante alteração 
e interação com o ambiente (SARLET, 2005, p. 27). 

Ainda, em sede das dimensões, a dignidade pode ser 

analisada sob uma ótica dúplice, pela qual, ao mesmo tempo, 

                                                           
11 Assevera Sarlet que mesmo aquelas pessoas que violam a dignidade de outras, por exemplo os 

criminosos, devem ser tratadas com dignidade. Conclui-se, pois, que todas as pessoas possuem 

dignidade, quer sejam capazes ou incapazes. Da mesma forma, a dignidade deve ser respeitada, 
inclusive após sua morte, bem como a do nascituro (2005, p. 20-22). 
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representa a autonomia do ser humano e o compromisso de 
proteção por parte das demais pessoas e do Estado. Então, a 

dignidade apresenta-se, concomitantemente, como limite12 e 
tarefa13, ou seja, uma dimensão defensiva e outra prestacional, 
respectivamente (SARLET, 2005, p.32). 

Salienta-se que o ser humano é titular de direitos que devem 

ser protegidos pelo Estado e pelas demais pessoas e que a 
fundamentação da dignidade, em sua manifestação jurídica, 
“significa uma última garantia da pessoa humana em relação a 
uma total disponibilidade por parte do poder estatal e social” 
(SARLET, 2001, p. 37). 

A dignidade humana configura o ponto fundamental para o 
desenvolvimento da personalidade no contexto individual, social e 

comunitário, consistindo em um valor jurídico que, juntamente 
com o direito à vida, embasa os demais direitos humanos, servindo 
de fim supremo de todo o ordenamento jurídico (HÄBERLE, 2005, 
p. 99). 

Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana mostra-se 
como valor maior que serve de base para os princípios da 
igualdade, da liberdade, da integridade física e moral, bem como da 
solidariedade (BODIN DE MORAES, 2003, p. 116). Tais princípios, 
na condição de direitos fundamentais, são elementos 
concretizadores da dignidade, permitindo que cada pessoa tenha 
respeitadas suas qualidades pessoais e sua autonomia. 

Com isso, o princípio da igualdade com fundamento no 

gênero humano assegura a necessidade de tratamento igualitário 
entre as pessoas, proibindo qualquer espécie de discriminação em 
face de nacionalidade, raça, religião, sexo, idade, estado civil e 

                                                           
12 Na dimensão de limite a dignidade “é algo que pertence a cada um e que não pode ser perdido ou 

alienado, porquanto, deixando de existir, não haveria mais limite a ser respeitado” (PODLECH apud 
SARLET, 2005, p. 33). 

13 Da dignidade na condição de tarefa “decorrem deveres concretos de tutela por parte dos órgãos 

estatais, no sentido de proteger a dignidade de todos, assegurando-lhes também por meio de 
medidas positivas (prestações) o devido respeito e promoção” (SARLET, 2005, p. 32). 
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outras. Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
“a igualdade não é um dado.[...] Ela é um construído, elaborado 

convencionalmente pela ação conjunta dos homens através da 
organização da comunidade política” (LAFER, 1998, p. 150). 
Portanto, a igualdade apresenta-se no direito internacional e no 
brasileiro como um valor que busca o “respeito à diferença e à 

diversidade” (PIOVESAN, 2003, p. 196). 
A liberdade, por sua vez, apresenta-se como fator 

inseparável da dignidade, eis que a pessoa humana somente pode 
ser digna se for livre, porém a liberdade não abrange toda a 
dignidade cuja noção é maior. Tanto para Tomás de Aquino como 
para Kant, o fundamento da liberdade é a razão, isto é, o homem 
como ser racional é livre. Assim, “a liberdade engendra o dever de 

reconhecer a liberdade do outro. O reconhecimento da dignidade, 
por sua vez, é muito mais difícil. Esse princípio ultrapassa, 
portanto, tanto os deveres do Estado como os do indivíduo. Ele 
torna necessária a solidariedade” (MAURER, 2005, p. 75-79).  A 
concretização da liberdade importa, pois, numa ação negativa do 
Estado, uma vez que se configura como direito fundamental de 
primeira dimensão (SARLET, 2004, p. 54). 

O direito à integridade física e moral também decorre da 
dignidade, importando na proteção do corpo e do espírito, pois a 
dor física ou psicológica consegue abalar o equilíbrio do homem 
tirando-lhe a possibilidade de agir com a razão. Nesse sentido, é 
relevante destacar os abusos cometidos no Brasil por meio da 

tortura, do sistema carcerário, da violência doméstica e infantil, do 
trabalho escravo, da prostituição infantil e outras formas (SABOIA, 
1998, p. 234), demonstrando o desrespeito e o descaso pelo corpo 
do ser humano, bem como para com seus sentimentos.  

O direito de solidariedade integra a dignidade e conduz a que 
o Estado e a sociedade, como um todo, busquem a proteção dos 
fracos, dos vulneráveis, e promovam ações com o intuito de 
minorar a desigualdade e realizar a justiça social. Evidenciam-se os 
direitos econômicos e sociais, que, “na ordem interna, exigem do 
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Estado,[...] contribuições em favor dos menos favorecidos feitas 
pelos cidadãos mais aquinhoados e, na ordem internacional, ajuda 

dos países ricos àqueles em desenvolvimento com base em uma 
obrigação jurídica” (MBAIA, 1997, p. 28).  

A Carta Magna brasileira elevou à condição de princípios14 a 
proteção à dignidade da pessoa humana e os valores dela 

derivados, em especial a igualdade, a liberdade, a integridade física 
e moral e a solidariedade, que, no patamar de direitos 
fundamentais, constituem cláusulas pétreas (LEAL, 2000, p. 165). 
Todavia, o direito fundamental da dignidade de cada ser humano 
não se refere somente à proteção de um tratamento condizente e 
não desumano, ou ao respeito apenas pela integridade física da 
pessoa, mas, sim, abrange “valores éticos-jurídicos fornecidos pela 

democracia, isto vem a significar a completa transformação [...] do 
direito civil, de um direito que deixou de encontrar nos valores 
individualistas codificados o seu fundamento axiológico” (BODIN 
DE MORAES, 2003, p. 107). 

A dignidade constitui um valor que identifica o ser humano, 
caracterizando-se como algo real e que é vivido de forma concreta 
pela pessoa no momento em que constrói sua vida e sua história. 
Assim, observa-se “a irradiação da dignidade humana em relação a 
outros princípios, âmbitos e instituições constitucionais, assim 
também sobre os direitos fundamentais [...]” (HÄBERLE, 2005, p. 
102). 

Em especial, percebe-se a importância de compreender e 

efetivar a dignidade da pessoa humana quando se encontra 
acometida de alguma enfermidade, ou em momento de 
sensibilização tanto para ela, quanto para sua família, demandando 
um atendimento qualificado e humano por meio de um médico. 

  

                                                           
14 A dignidade humana “simboliza, deste modo, um verdadeiro superprincípio constitucional, a 

norma maior a orientar o constitucionalismo contemporâneo dotando-lhe de especial racionalidade, 
unidade e estilo” (PIOVESAN, 2003, p. 393). 
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3 A ética médica 
 

A ética constitui-se na ciência que estuda o comportamento 
moral das pessoas em sua vida social, ou seja, tem por objeto o agir 
humano consciente e voluntário, quer seja dos indivíduos, dos 
grupos sociais e de toda a sociedade. Caracteriza-se por ser um 

conjunto de valores morais decorrentes do convívio social e dos 
conhecimentos racionais que envolvem o comportamento humano. 

Desse modo, a ética15 pode ser definida como “um termo 
genérico para várias formas de se entender e analisar a vida 
moral”. Envolve abordagens que são normativas, quando 
“apresentam padrões de ações boas ou más”; e não-normativas, 
que se dividem em descritiva, a que relata “aquilo em que as 

pessoas acreditam e como elas agem”; e a metaética que engloba o 
exame “da linguagem, dos conceitos e dos métodos do raciocínio 
da ética” (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p. 18-19). 

A ética médica normativa estabelece “o comportamento 
moral dos médicos enquanto profissional em atividade médica”, 
com objetivo de disciplinar as ações dos profissionais e as 
consequências não só para si, mas também para as outras pessoas. 
Trata-se de uma ética aplicada, específica da profissão do médico 
para melhor definir e analisar as situações desse mister. Observa-
se que o campo da ética médica abrange os direitos (“diceologia”) e 
os deveres (“deontologia”) dos médicos (CRMSC, 2000, p.1). A 
matéria encontra-se disciplinada pelo Código de Ética Médica, 

Resolução n. 1.931/2009 do Conselho Federal de Medicina.  
Nesse sentido, a medicina é uma profissão a serviço da saúde 

do ser humano e da coletividade e deve ser exercida à luz da ética 
médica, “no propósito de conciliar a dignidade profissional, o 

                                                           
15Explica Neves que “ Ética (ethos) é um termo de etimologia grega que, na sua significação mais 

arcaica, designava o "lugar próprio do homem", o que é específico do homem. Na utilização que dele 
faz Aristóteles assume a significação de "caráter" ou "costume". Moral (mas, mores) é um termo de 

origem latina que, durante longos séculos, traduziu o termo ethos nas suas duas acepções. Hoje, 

impõe-se uma distinção entre "ética" e "moral" como, respectivamente, ciência dos fundamentos ou 
dos princípios da ação e conjunto de normas que regulam a ação humana” (1996, 14). 
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interesse dos pacientes e as exigências de ordem pública” 
(FRANÇA, 2011, p. 13). O alvo de toda a atenção do médico deve ser 

a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o 
máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e 
sem discriminação de nenhuma natureza, nos termos do capítulo I, 
do Código de Ética Médica.16  

Os princípios fundamentais do Código de Ética Médica, 
estabelecem “o respeito pela vida e pela integridade da pessoa, da 
saúde do indivíduo e da coletividade, a consideração pela dignidade 
de cada um e a proteção do meio ambiente”. Para tanto, não pode 
haver distinção, visto que “todo ser humano, sem qualquer 
diferença, tem o direito a um padrão de vida e de saúde que lhe 
assegure as condições mínimas de sobrevivência e de dignidade 

(FRANÇA, 2011, p. 14). 
Nesse cenário, a ética aplicada na medicina é específica e 

para que determinadas situações sejam melhor analisadas, torna-
se imperioso recorrer também a bioética. Verifica-se que a 
bioética17 é considerada ética aplicada, que tem por objeto a análise 
de “argumentos morais a favor e contra determinadas práticas 
humanas que afetam a qualidade de vida e o bem-estar da 
humanidade e de outros seres vivos”, visto que “todo ser humano é 
capaz de realizar julgamentos morais, e isso vai se desenvolver de 
acordo com as características e as oportunidades de interação dos 
sujeitos com seu meio e o estímulo a reflexões éticas” (SANTOS; 
LINS; MENEZES, 2018, p. 136). 

Destaca-se que o modelo de análise da bioética com maior 
aplicação na prática clínica na maioria dos países é o 
"principalista", ou seja, dos “princípios que derivam de juízos 

                                                           
16O capítulo I do Código de Ética Médica, Resolução n. 1.931/2009, estabelece os princípios 
fundamentais do exercício da profissão. 

17A bioética representa “a ética aplicada à vida, um novo domínio da reflexão e da prática, que toma 

como seu objetivo específico as questões humanas na sua dimensão ética, tal como se formulam no 

âmbito da prática clínica ou da investigação científica, e como método próprio a aplicação de 
sistemas éticos já estabelecidos ou de teorias a estruturar" (NEVES, 1996, p. 9). 
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ponderados no interior da moralidade comum e da tradição 
médica” (2002, p. 55). Essa teoria foi introduzida por Beauchamp e 

Childress, que propõem quatro princípios bioéticos fundamentais 
no exercício da medicina: a autonomia, a beneficência, a não-
maleficência e a justiça. 

O princípio da autonomia estabelece que cada indivíduo 

possa efetivar suas escolhas pessoais, devendo estas serem 
respeitadas pelos profissionais da saúde. Desde que o paciente 
esteja em sua plena capacidade cognitiva, ele tem direito de opinar 
sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida, rejeitando 
ou aceitando o que o médico lhe propõe, ou seja, pode agir de 
forma livre, voluntária e esclarecida (CREMESP, 2018, p. 1). 

Asseveram Beauchamp e Childress que o “respeito à 

autonomia obriga os profissionais a revelar as informações, 
verificar e assegurar o esclarecimento e a voluntariedade, e 
encorajar a tomada de decisão adequada” (2002, p. 144). Com base 
nas informações recebidas, o paciente tem a autonomia, ou seja, o 
“autogoverno” de tomar decisões. Todavia, é necessária a presença 
de elementos denominados “de iniciais”, “de informação” e  ”de 
consentimento” (2002, p. 166). 

Os elementos iniciais do paciente revelam-se pela 
“capacidade (de entender e decidir)” e pela “voluntariedade (ao 
decidir)”; os elementos de informação envolvem o profissional e o 
paciente e se apresentam pela “revelação (da informação 
material)”, pela “recomendação (de um plano)” e pelo 

“entendimento” dessa revelação e da consequente recomendação. 
Por fim, ainda, são imprescindíveis os elementos do 
consentimento, que englobam: a “decisão (em favor de um plano) 
e a “autorização (do plano escolhido)” (2002, p. 166). 

Nesse contexto, ressalta-se a doutrina kantiana de que todo 
homem tem faculdade de agir segundo as leis e princípios que ele 
próprio cria18, visto que, como ser racional, tem dignidade, 
                                                           
18 Para Kant, “ o imperativo categórico é, portanto, único e pode ser descrito da seguinte forma: age só 
segundo máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (2005. p. 51). 
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merecendo respeito e consideração. Defende Kant que “a 
autonomia é, pois, o fundamento da dignidade da natureza 

humana e de toda a natureza racional” (2005, p. 66) A pessoa 
difere dos seres irracionais, que possuem preço e não são dotados 
de razão e vontade.  

Kant, portanto, considerou a pessoa humana como ser 

racional que “existe como fim em si mesmo, e não apenas como 
meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade”. Assim, em 
suas ações, tanto nas dirigidas a ele mesmo, quanto aos demais 
seres racionais, deve sempre ser considerado como fim. Acrescenta 
Kant19 que “o fundamento deste princípio é:  a natureza racional 
existe como fim em si” (2005. p. 58-59) 

Também, destaca-se que o princípio da autonomia deve ser 

considerado pela ótica do médico, que da mesma forma, pode 
rejeitar solicitações que sejam contrárias a sua consciência e ao seu 
conhecimento (CREMESP, 2018, p. 1). Desse modo, o artigo VII, do 
capítulo I (Princípios fundamentais), do Código de Ética Médica 
garante que o médico exerça sua profissão com autonomia, “não 
sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de 
sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de 
ausência de outro médico, em caso de urgência20 ou emergência21, 
ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente”.    

O princípio da beneficência é o que norteia a conduta 
médica, uma vez que preza pelo bem do paciente, seu bem-estar e 
seus interesses. Ele versa sobre a obrigação ética de maximizar o 

benefício e minimizar o prejuízo ao paciente por meio da convicção 

                                                           
19 Justifica Kant “que o imperativo prático será, pois, o seguinte: age de tal maneira que possas usar a 

humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente  
como fim e nunca simplesmente como meio (2005, p. 59). 

20 A urgência encontra-se definida no Anexo da Portaria n. 354/2014 do Ministério da Sáude. ”Item 

2.2 como “ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial à vida, cujo portador 
necessita de assistência médica imediata.” 

21 A emergência está definida no Anexo da Portaria n. 354/2014 do Ministério da Sáude. “Item 2.1 

“constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco 
iminente de morte, exigindo portanto, tratamento médico imediato.” 
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e do conhecimento técnico que o profissional possa agir. 
Fundamenta-se nesse princípio a imagem que perdurou do médico 

ao longo da história, e que teve origem no juramento de Hipócrates 
que mencionava: “usarei o tratamento para o bem dos enfermos, 
segundo minha capacidade e juízo, mas nunca para fazer o mal e a 
injustiça” (COSTA; OSELKA; GARRAFA, 1998, p. 44).  

Logo, o princípio da beneficência “refere-se a obrigação 
moral de agir em benefício de outros [...] afirma a obrigação de 
ajudar outras pessoas provendo seus interesses legítimos e 
importantes.” Assim, importante destacar que ele envolve dois 
sentidos: a beneficência positiva e a utilidade. A primeira tem por 
intuito proporcionar benefícios ao paciente e a segunda requer que 
esses benefícios e as consequentes desvantagens sejam ponderados 

(BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p. 281-282). 
Junto ao princípio da beneficência, tem origem também o 

princípio da não-maleficência, uma vez que, precipuamente, não se 
deve causar danos para, posteriormente, maximizar os possíveis 
benefícios e minimizar os prejuízos. Sendo assim, o médico deve 
qualificar-se para o atendimento e habilitar-se para a comunicação, 
devendo mencionar somente o que sabe e apenas realizar o que 
está capacitado (CREMESP, 2004, p. 18). 

Logo, o princípio da não-maleficência proíbe cometer um 
dano deliberado, e estabelece que “que a ação do médico sempre 
deve causar o menor prejuízo ou agravos à saúde do paciente (ação 
que não faz o mal).” A não-maleficência “é universalmente 

consagrado através do aforismo hipocrático primum non nocere 
(primeiro não prejudicar), cuja finalidade é reduzir os efeitos 
adversos ou indesejáveis das ações diagnósticas e terapêuticas no 
ser humano” (CREMESP, 2004, p. 18). 

Com isso, a não-maleficência “determina a obrigação de não 
inflingir dano intencionalmente” ao paciente. Embora a 
beneficência e a maleficência sejam parecidas, não possuem o 
mesmo significado, viso que a primeira representa o auxiliar ou 
beneficiar, enquanto a maleficência consiste no prejudicar. Em 
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casos de conflitos entre ambas, quase sempre a não-maleficência é 
prioritária, contudo cada situação deve ser analisada com suas 

peculiaridades (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p. 209-211). 
O princípio da justiça versa sobre a “equidade, ou seja, a 

obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é 
moralmente correto e adequado”, de acordo com suas 

necessidades, considerando desigual os desiguais na medida de sua 
desigualdade. Desse modo, “o médico deve atuar com 
imparcialidade, evitando ao máximo que aspectos sociais, culturais, 
religiosos, financeiros ou outros interfiram na relação médico-
paciente” (CREMESP, 2004, p. 18), sempre com intuito de 
promover um atendimento igualitário, respeitando as diferenças. 

Com isso, o princípio da justiça é representado pela noção de 

igualdade material, e revela-se como pressuposto para a 
concretização da dignidade humana. Explica Silva Filho que a 
dignidade da pessoa “não se encontra apenas naquilo que o iguala a 
priori, de modo absoluto, aos seus pares, mas também e exatamente 
naquilo que o distingue, não enquanto pessoa abstrata e universal, 
senão enquanto ser histórico e concreto, com suas vicissitudes e 
diferenças personalíssimas, [...]” (SILVA FILHO, 2003, p. 179). 

Assim, o que fundamenta um tratamento igual é a concepção 
material da igualdade, visto que identifica “as propriedades 
substantivas para a distribuição”. Nesse viés, destaca-se “o 
princípio de necessidade, que afirma que a distribuição baseada na 
necessidade é justa” (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p. 355). 

Atualmente, o princípio da justiça também representa um 
dos princípios organizacionais do SUS, que prevê que “os recursos 
devem ser equilibradamente distribuídos, com objetivo de 
alcançar, com melhor eficácia, o maior n´mero de pessoas 

assistidas” (CREMESP, 2004, p. 18). 
A par desses princípios verifica-se que cabe ao médico ser 

uma pessoa virtuosa. Na ética biomédica essas virtudes expressam 
importantes valores para o exercício da medicina, sendo elas: a 
compaixão, que representa “uma atitude de consideração pelo 
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bem-estar do outro”; o discernimento, que “se baseia numa visão 
sensível que envolve um julgamento e uma compreensão 

profundos, o que resulta em numa ação decisiva”; a confiabilidade, 
que é “uma crença na habilidade e no caráter moral da outra 
pessoa”; e a integridade22 que “significa fidelidade na adesão a 
normas morais” (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p. 500-505). 

Com isso, percebe-se que os profissionais médicos podem 
enfrentar os problemas éticos sob duas perspectivas: a primeira, 
para encarar os dilemas com base numa sólida formação moral 
individual, o que no caso do médico, aconteceria diante de uma boa 
formação acadêmica que o ensinasse e o treinasse para agir 
segundo os modelos preconizados pela ética médica. A segunda 
perspectiva, defende que a pessoa decide suas questões morais de 

acordo com o contexto em que está inserida, dependendo, 
portanto, da vivência do médico, de como ele está inserido na 
sociedade e como se relaciona com o meio (ARAÚJO, 1993, p. 88). 

Na prática médica, vários problemas éticos estão atrelados a 
relação médico-paciente, mas também deve-se lembrar dos aspectos 
éticos no relacionamento entre médicos e dos médicos com a 
sociedade. Quanto à relação médico-paciente, inúmeras situações 
encontram-se intimamente relacionadas com o sigilo profissional, 
uma vez que durante a anamnese e o exame físico o paciente expõe 
suas queixas físicas e psíquicas e cabe ao médico abster-se de 
comentar sobre o que foi relatado, para fazer jus a confiança 
depositada pelo paciente (MONTE, 2002, p. 31). Nesse sentido,  

 

em termos comparativos, o segredo médico só encontra rival no 
exercício do sacerdócio ou no dos membros de seitas ou 
sociedades secretas. O sigilo, tanto para o médico como para o 

sacerdote, é uma exigência corporativa, sem ele cairia o prestígio 

                                                           
22 Ressalta-se que a integridade “representa dois aspectos do caráter de uma pessoa. O primeiro é 
uma integração coerente das características da pessoa – emoções, aspirações, conhecimento etc. -, de 

odo que se complementem mutuamente e não representem obstáculo umas às outras. O segundo é o 

traço do caráter de ser fiel a certos valores morais de erguer-se em sua defesa quando eles estão 
sendo ameaçados ou atacados” (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p. 505-506). 
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profissional, por não obter confiança nem merecer o respeito 

(MONTE, 2002, p. 34). 
 

Assim, a atuação do médico, bem como “toda e qualquer 
terapêutica médica tem por fundamento e por pressuposto o 
respeito à dignidade humana, na tutela de direitos privados da 
personalidade e na relação médico-paciente”. Nessa relação 

destacam-se: 
 
o direito ao respeito da vontade do paciente sobre o tratamento; o 
direito do doente ou enfermo à dignidade e à integridade (físico-

psíquica); o direito a informação que se deve fundar no 
consentimento esclarecido; o direito à cura apropriada e adequada; 
o direito de não sofrer inutilmente, na proporcionalidade dos meios 

a serem empregados, na diferenciação que se impõe entre 
terapêutica ineficaz e terapêutica fútil, isto é, na utilização de uma 

terapia racional e vantajosa, que não conduza a uma terapia 
violenta e indigna (GOGLIANO, 1993, p. 7). 
 

Portanto, a ética deve complementar e direcionar a prática 
médica. Para isso existe o Código de Ética Médica com o escopo de 
conduzir a atuação dos profissionais, afim de estabelecer o modo 
de agir nas diversas situações da profissão e também para punir e 
disciplinar os mesmos. Atualmente, nessa era de inovações 
tecnológicas e de intensa disseminação do conhecimento, a ética se 
mostra atual e essencial, uma vez que mantém o respeito à vida, 
aos pacientes, aos médicos entre si e com a sociedade, sempre no 

intuito de respeitar a dignidade humana.  
 

4 A dignidade do paciente e os cuidados paliativos 
 
A pessoa humana não tem poder sobre o início da própria 

vida, todavia tem escolha sobre o seu fim. A morte é inevitável e 

caracteriza a condição humana, em que a finitude e a 
vulnerabilidade do corpo e da mente reservam o mesmo fim a 
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todos. Neste processo, confundem-se questões religiosas, morais e 
jurídicas. De acordo com Barroso e Martel: 

 

representam, a um só́ tempo, mistério e desafio. Mistério, pela 
incapacidade humana de compreender em plenitude o processo 
da existência. Desafio, pela ambição permanente de domar a 

morte e prolongar a sobrevivência. A ciência e a medicina 
expandiram os limites da vida em todo o mundo. Porém, o 

humano está para a morte. A mortalidade não tem cura. É nessa 
confluência entre a vida e a morte, entre o conhecimento e o 
desconhecido, que se originam muitos dos medos 

contemporâneos. Antes, temiam-se as doenças e a morte. Hoje, 
temem-se, também, o prolongamento da vida em agonia, a morte 
adiada, atrasada, mais sofrida (2012, p.22). 

 

A definição do termo paliativo, do latim “pallium, que 

significa manto, capa”, traduz os cuidados paliativos quando os 
sintomas são “encobertos” com tratamentos que objetivam o 
conforto do paciente e não a cura. Esses cuidados extrapolam o 
alívio dos sintomas físicos, momento que procuram integrar os 
aspectos psicossociais e espirituais, para melhorar a qualidade de 
vida do paciente bem como da sua família (PRATA, 2017. p. 116). 

No manejo do cuidado paliativo os médicos utilizam toda a 
tecnologia possível para aplacar o sofrimento físico e psíquico do 

paciente, tendo como objetivo principal a melhora da qualidade de 
vida. No entanto, devem evitar métodos extraordinários e medidas 
excepcionais, não devendo atrasar nem acelerar a morte. (PRATA, 

2017, p.113). Conforme a Resolução n. 1.805/2006 do CFM seu 
conteúdo é assim resumido na ementa: 

 
Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido 

ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que 
prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados 
necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na 

perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do 
paciente ou de seu representante legal.   
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Verifica-se que a Resolução n. 1.805/2006 do CFM23 ao 
disciplinar os cuidados paliativos, e autorizar a ortotanásia, utilizou 

como base o princípio da dignidade humana positivado no artigo 
1º, inciso III, da Constituição Federal, que representa um dos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito, bem como a 
proibição ao tratamento desumano ou degradante, previsto no 

artigo 5º, inciso III, da Carta Magna. Ainda, o Código de Ética 
Médica no parágrafo único24 do artigo 41 dispõe sobre os cuidados 
paliativos. 

Nesse sentido, a medicina paliativa busca a valorização do ser 
humano, tratando além da questão biológica. Por isso, o tratamento 
fútil ou inútil deve ser evitado, uma vez que ele tende apenas a gerar 
sofrimento físico sem nenhum benefício na qualidade de vida. 

Quanto a essa decisão por procedimento e tratamentos nos cuidados 
paliativos, explicam Bifulco e Caponero que: 

 
Não decidimos se devemos proceder à entubação endotraqueal e 

instalação de ventilação mecânica para o câncer de pulmão 
avançado, mas decidimos se o ser humano (além do biológico), 
nessa condição, obteria benefícios com sua entubação, mesmo 

sabendo que esse procedimento, apesar de manter sua dignidade 
“teológica”, o privaria da consciência do próprio valor. Um ato 

anestésico para uma cirurgia priva a pessoa do respeito aos 
próprios sentimentos, mas de forma temporária e com a 
expectativa de um benefício maior, restaurar a integridade da 

saúde. Fazer o mesmo para um paciente em uma situação clínica 

                                                           
23 Artigo 1º da Resolução n. 1.805/2006 do CFM: “É permitido ao médico limitar ou suspender 

procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade 

grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. § 1o O médico tem a 
obrigação de esclarecer ao doente ou a seu representante legal as modalidades terapêuticas 

adequadas para cada situação. § 2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada 

no prontuário. § 3º É assegurado ao doente ou a seu representante legal o direito de solicitar uma 
segunda opinião médica. Artigo 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para 

aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, 
psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito de alta hospitalar.” 

24 Artigo 41, parágrafo único, do Código de Ética Médica: “Nos casos de doença incurável e terminal, 

deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas 

ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do 
paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal”. 
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em que se vislumbra uma potencial irreversibilidade é privá-lo de 

sua dignidade. A partir dessa intervenção não reversível, a pessoa 
passa a ser apenas um conjunto de órgãos, sistemas e aparelhos, 
abdicando, definitivamente, de sua biografia (2016, p.92). 

 

Para que sejam iniciados os cuidados paliativos, o paciente 
deve se encaixar nos critérios de terminalidade, para os quais se 
analisa  história natural da doença, fragilidade do doente - idade, 
situação nutricional, frequência dos agravos recentes -, falência 
orgânica, evidência de doença extensa e presença ou ausência dos 
chamados fatores de mau prognóstico, como a presença de baixo 
desempenho funcional (PPS de 10% a 20%), anorexia ou perda da 
ingesta oral, dispneia e delirium (MACIEL, 2011, p.52).  

Assim, após o enquadramento do paciente como terminal 

iniciam-se os cuidados paliativos segundo seis princípios éticos que 

garantem o respeito à vida e dignificam o processo de morte, 
ditando limites para o uso de tecnologias e intervenções 
desnecessárias. O princípio da inviolabilidade da vida humana 
garante que a vida é um bem inerente ao ser humano e um valor 
fundamental do qual derivam todos os outros direitos, sendo um 
dever ético do ser humano consigo mesmo e com os outros. Já, o 
princípio da proporcionalidade terapêutica versa sobre a obrigação 
moral de aplicar apenas as medidas terapêuticas que são 
relevantes, devendo realizar os tratamentos que valem pelos 
prováveis resultados que se obterá. Quanto ao princípio do duplo 
efeito no tratamento da dor e da abolição da consciência, sabe-se 

que o uso de drogas como os analgésicos opióides, que levam ao 
alívio da dor, também podem gerar sedação, portanto, a avaliação 
do benefício do uso se faz necessária (SILVA; DIAS; VITORINO, 
2010 p.127). 

Ainda sobre os princípios éticos que regem os cuidados 

paliativos, destaca-se o princípio da veracidade, o qual assegura 
que os pacientes e suas familiares devem ser informados de todas 
decisões terapêuticas e prognósticas afim de que possam participar 
ativamente do processo de tomada de decisão. (SILVA; DIAS; 
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VITORINO, 2010, p.128). As decisões fundamentais quanto à 
limitação ou cessação de tratamentos à pacientes terminais devem 

se basear, sempre que possível, no consentimento informado do 
paciente ou dos responsáveis legais. Desse modo, cabe ao médico 
esclarecer as possibilidades terapêuticas, bem como suas 
implicações, afim de que o paciente e sua família disponham de 

total conhecimento para participarem das decisões terapêuticas, 
mantendo um bom vínculo médico-paciente (ASCENSÃO, 2009, 
p.434). 

Também é um princípio ético dos cuidados paliativos o dever 
de prevenção, o qual deve ser relembrado ativamente durante o 
processo, pois permite que o profissional se antecipe tomando 
medidas necessárias para evitar complicações previsíveis. E o 

último princípio, o do não abandono prevê que o médico deve 
manter o acompanhamento ao paciente terminal mesmo que ele se 
recuse a realizar tratamentos específicos que deveriam ser feitos. 
Nesses casos, a orientação é o fortalecimento da relação médico-
paciente através da empatia, para que se possa levar o paciente a 
reconsiderar (SILVA; DIAS; VITORINO, 2010 p.128). 

Assim, para a devida execução dos cuidados paliativos é 
essencial compreender o que acontece psicologicamente com os 
pacientes, que Kübler-Ross definiu como cinco estágios do 
“Processo de Morte e Morrer”, baseando-se nas reações que a 
maioria dos pacientes apresentavam desde o momento do 
diagnóstico da terminalidade até seus últimos dias (BIFULCO; 

CAPONERO, 2016, p.134).  
O primeiro estágio é o da negação e isolamento, aonde o 

paciente deve ser acolhido por uma equipe multidisciplinar afim de 
que saiba que sua angústia é uma reação normal, e que poderá 

contar com o amparo físico e psicológico da equipe. O segundo 
estágio é a raiva, quando o paciente se sente castigado, injustiçado, 
e é fundamental entender que essa indignação não é pessoal contra 
o médico ou contra alguém em específico, mas é uma reação por 
estar vivenciando uma situação irreversível.  O terceiro estágio é a 
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barganha, fase em que a pessoa tenta corrigir erros ou mudar 
hábitos na esperança de que o desfecho seja alterado diante de suas 

ações atuais. O quarto estágio é a depressão, momento de grande 
tristeza pela evolução da doença e pelos mistérios quanto ao 
momento da morte, e incertezas do dia de amanhã. O quinto e 
último estágio é a aceitação, quando o paciente busca perdoar e ser 

perdoado, manifestar suas vontades diante de quem fica, 
apresentando fragilidade física que o leva a dormir cada vez por 
mais tempo (BIFULCO; CAPONERO, 2016, p. 136-142). 

Após a compreensão do processo psicológico no paciente 
terminal, é de extrema importância para o bom andamento dos 
cuidados paliativos, que o profissional reconheça o estágio 
biológico em que o paciente se encontra. Nesse contexto, 

consideram-se duas etapas no processo de morrer: últimas 
semanas de vida e últimas horas de vida (48 a 72 horas). Quanto as 
últimas semanas, verifica-se que:  

 
se acentua o declínio funcional, a fadiga já não responde a 

nenhum tratamento e, gradativamente, o doente vai perdendo o 
interesse por alimentos e, depois, por fluidos. A atenção diminui, 
pode haver algum grau de confusão mental e sonolência, mas 

mantém a capacidade de comunicar-se. Este quadro é clássico 
para doentes com câncer e outras situações de rápida evolução. 

Nas doenças de evolução crônica, o processo é mais lento e 
muitas vezes relacionado a agravos repetidos. A observação 
desses parâmetros pode ser prejudicada, por exemplo, pelo uso 

de alimentação artificial, pela incapacidade de comunicação e pelo 
status de acamado de longa data (MACIEL, 2011, p.54). 
 

No que diz respeito aos últimos dias de vida, o paciente 
passa a dormir cada vez mais tempo até que atinja a inconsciência 
e se inicie o derradeiro processo de morte, que segundo Medina, 
ocorre na seguinte ordem: "Primeiro, o córtex cessa de funcionar; 
depois, o tronco encefálico; depois, os movimentos respiratórios 
espontâneos; depois a atividade cardíaca; finalmente, as outras 
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funções vegetativas” (GOGLIANO, 1993, p.7). Desse modo, de 48 à 
72 horas antes, pode-se observar que: 

 

a atenção fica cada vez mais limitada e o doente dorme a maior 
parte do tempo, em especial quando os sintomas estão bem 
controlados previamente e quando a família e o ambiente se 

mantêm serenos. A imobilidade, agora, é absoluta. O doente 
depende integralmente de cuidados, não se vira no leito, 

praticamente não consegue ingerir alimentos ou fluidos e a 
medicação por via oral se torna inviável. Surgem os problemas 
relacionados ao acúmulo de saliva e secreções brônquicas, o corpo 

dói pelo imobilismo e o ritmo respiratório pode ser irregular, com 
longos períodos de apneia, respiração superficial. É comum a 
presença de sinais de desconforto como inquietude, gemência, 

fácies de dor. Delirium com agitação é sinal de necessidade de 
atenção específica e ação rápida (MACIEL, 2011, p.54). 

 

Assim, a medicina abrange três áreas - a preventiva, a 
curativa e a paliativa, e todas estão em franco desenvolvimento 
devido ao investimento em pesquisa fomentado pelo desejo da 
pessoa de viver cada vez mais e melhor. Isso leva a medicina atual 
a inquietude dos pacientes e do próprio médico, tendo que 
enfrentar questionamentos de como, mesmo com os avanços 
científicos, não foi encontrada cura para tais doenças. Nesse 
sentido, assevera Burlá que: 

 

a morte é um evento inevitável: todo ser vivo um dia morre. Para 
muitos, trata-se de perspectiva angustiante, e muitas culturas a 
consideram tabu. Para os médicos, treinados na arte de curar, a 

morte de um paciente é o fracasso de sua atuação profissional. A 
tecnologia chegou a tal ponto que se pode dizer que um paciente 
internado em unidade de terapia intensiva de um hospital de ponta 

pode ter sua vida bastante prolongada, o que poderíamos chamar 
de ‘medicalização’ da morte. Os avanços tecnológicos na área 

médica fizeram com que não só os médicos, mas a sociedade como 
um todo, perdessem a noção de que a vida é finita (2011, p. 43). 
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Cabe salientar, portanto, que a medicina tecnológica não 
deve ser dissociada da medicina com foco centrado na pessoa, no 

seu bem estar físico, social e psicológico. Existem técnicas 
desenvolvidas especificamente para pacientes em fase avançada, 
terminais ou sem qualquer possibilidade de cura, que não buscam 
mudar o curso natural, mas sim controlar as complicações, 

intercorrências e qualquer sintoma que cause sofrimento durante a 
evolução da doença (BURLÁ, 2011, p.48).  

Logo, os benefícios dessas diferentes linhas da medicina 
devem se conjugar para atender os objetivos dos cuidados 
paliativos: controle de sintomas, qualidade de vida e manutenção 
da autonomia pelo maior tempo possível (BIFULCO; CAPONERO, 
2016, p.72). 

Neste contexto, ressalta-se a visão fenomenológica de 
Heidegger, em que a pessoa humana é considerada como “uma 
constituição ontológica da pre-sença e é um existencial”. Guia-se 
pela compreensão que possui e que “vem amparada por um 
mundo que lhe antecede”, ou seja, não é só bioquímica ou um 
conjunto genético, mas, sim, fruto de uma autocompreensão, que 
surge em face de viver em um horizonte histórico-cultural do qual 
emerge, e ultrapassa sua constituição genética (2005, p. 92).  

Heidegger defende a ideia existencial da pessoa humana 
ligada a sua concretude, que está situada como ser-no-mundo, que 
é finita, que possui inúmeras possibilidades no decorrer de sua 
vida, mas a maior delas é a de não ter mais possibilidade, ou seja, 

deparar-se com a morte. (2005, p. 94).  
Essa corrente existencialista mostra-se como uma 

importante leitura para a concretização dos ideais de proteção à 
pessoa, quando necessita de cuidados médicos paliativos, ao final 

de sua existência. Nesse viés, o homem é visto como um ser único 
e insubstituível, que precisa ter sua condição humana mantida pela 
proteção à sua dignidade, que somente o médico poderá 
proporcionar-lhe nesse momento derradeiro. 
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5 Conclusão 
 

A primazia da pessoa humana revela-se o fim do Estado 
Democrático de Direito, visto que não existe prioridade maior do 
que o respeito e a defesa da pessoa e da sua dignidade, em todas as 
dimensões. Constata-se que a dignidade da pessoa humana não é 

apenas um valor supremo que alicerça o sistema jurídico nacional, 
mas representa matéria de direitos humanos, referindo-se a toda a 
humanidade.  

A dignidade da pessoa na condição de valor maior, 
juntamente com o direito à vida, serve de fundamento aos direitos 
humanos e como fim ao ordenamento jurídico, revelando-se como 
base para os princípios da igualdade, liberdade, integridade física e 

moral e solidariedade. Portanto, a dignidade representa um valor 
em construção, um conceito moldado de forma constante e 
dinâmica, no dia-a-dia, no viver do homem, em permanente 
relação com o ambiente. A dignidade não pode mais ser 
apresentada por uma noção metafísica e estática, como algo que 
pode ser apreendido ou definido, ao contrário, constitui um valor 
que identifica o ser humano como algo que não pode ser definido, 
mas que deve ser vivido pela sua historicidade e pela sua finitude. 

Nesse contexto, a prática médica deve seguir os princípios 
éticos que regem a profissão, através do respeito a autonomia do 
paciente, afim de assegurar o seu esclarecimento e entendimento, 
para encorajar as decisões. Ainda, agir sempre com beneficência, 

prezando pelo bem-estar do paciente e seus interesses, e ao mesmo 
tempo com não-maleficência, para não prejudicá-lo. Também, o 
médico deve fundamentar sua atuação com justiça e equidade, 
momento que deverá tratar igualmente os pacientes, na medida de 

sua desigualdade. 
Tudo isso porque a medicina é uma profissão a serviço da 

saúde do ser humano e da coletividade que deve primar pela vida, 
pela integridade e pela dignidade da pessoa. Logo, o médico, por 
meio de uma sólida formação moral e acadêmica, tem a missão de 
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conciliar seu agir profissional, com os interesses dos pacientes e as 
exigências da ordem pública, à luz das virtudes da compaixão, do 

discernimento, da confiabilidade e da integridade. 
Contudo, jamais poderá escapar da situação finita do ser 

humano. Nesse momento, mais do que ações técnicas, são 
necessários os cuidados paliativos, cujo fundamento se baseia na 

melhora da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, por 
meio de ações humanísticas que tragam alento e respeitam a 
dignidade da pessoa. Para isso, os médicos devem ser capacitados 
para cuidar da pessoa como um todo e para educar o paciente, os 
familiares e a equipe sobre o processo de morte e morrer. Essa 
educação sobre a morte é benéfica para todos, assim o médico age 
seguramente quanto as medidas terapêuticas, evitando 

tratamentos fúteis e extraordinários, bem como reconhece os 
estágios psicológicos e biológicos desse processo, o que lhe permite 
intervir adequadamente em cada um deles.  

Quanto aos leigos, é indispensável que estejam munidos de 
conhecimento para enfrentar essa fase de terminalidade, pois 
assim poderão participar ativamente da tomada de decisão, sendo 
essencial esta autonomia do paciente e de seus representantes para 
que se valorize e dignifique o final da vida humana. Desse modo, 
não existe dignidade se não for reconhecida sua autonomia e se 
não for visto como alguém real, que tem sua historicidade e um 
estado de ânimo próprio, representado pelas escolhas que fez, 
pelas possibilidades que ainda tem, mormente pela certeza de sua 

finitude. 
Portanto, a medicina paliativa busca a valorização da 

dignidade humana, transcende as questões biológicas, não se limita 
apenas a curar, afinal a morte não tem cura. Todos os dias 

derradeiros até esse fim comum a todos, podem e devem, ser 
voltados ao conforto e ao bem-estar físico, social e psicológico do 
paciente.  
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As contradições dos objetivos 

do Protocolo de Kyoto, 
do Mercado de Crédito de Carbono e do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 1 
 

Sonia Aparecida de Carvalho2 
 

 
1 Introdução 

 
Hoje, na sociedade moderna, as alterações climáticas 

promovem danos e impactos profundos e de longa duração no 
planeta Terra. Com a Revolução Industrial e ao longo dos últimos, 
ocorre o aumento de Gases de Efeito Estufa (GEEs) na atmosfera 

terrestre, causando mudança no equilíbrio dos ecossistemas e 
alteração do clima. Esse aumento de Gases de Efeito Estufa na 
                                                           
1 No artigo há citações de trechos/parágrafos publicados em Anais de Evento, pela autora: PILAU 

SOBRINHO, Liton Lanes; CARVALHO, Sonia Aparecida de. A política-econômica da governança 

global da mudança climática. In: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL, DEMOCRACIA E RELAÇÕES SOCIAIS. Passo Fundo-RS: Universidade de Passo 

Fundo-UPF, 2017. v. 1. p. 389-414. Disponível em: 
http://editora.upf.br/images/ebook/anais_direito_2017.pdf. Acesso em: 02 mai. 2018. No artigo há 

citações de trechos/parágrafos publicados na Tese de Doutorado, pela autora: CARVALHO, Sonia 

Aparecida de. A governança da política nacional de recursos naturais: a (in) sustentabilidade 
do caso brasileiro de reflorestamento paralelo Brasil e Espanha. Tese de Doutorado (Curso de 

Doutorado em Ciência Jurídica) Programa de Pós Graduação Stricto Sensu da Universidade do Vale 
do Itajaí – UNIVALI. Itajaí, SC: UNIVALI, 2017. 

2 Doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI - SC. Doctora en 

Derecho en la Universidad de Alicante - UA - España. Mestra em Direito pela Universidade de Santa 

Cruz do Sul - UNISC – RS. Professora no Curso de Direito da UPF-RS. E-mail: 
sonia.adv.2008@hotmail.com. 

http://editora.upf.br/images/ebook/anais_direito_2017.pdf
mailto:sonia.adv.2008@hotmail.com
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atmosfera é causado pelas ações das atividades humanas, 
provenientes de modificações no uso do solo e excesso de extração 

dos recursos naturais.  
A matéria do artigo investiga as contradições dos objetivos 

do Protocolo de Kyoto, do Mercado de Crédito de Carbono e do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Nessa perspectiva, 

o artigo propõe questionar as impossibilidades dos objetivos do 
Protocolo de Kyoto como métodos de alternativas de 
sustentabilidade ambiental e de instrumento de desenvolvimento 
sustentável. 

Inicialmente, o artigo divide-se em três etapas; a primeira 
etapa, o artigo recomenda pesquisar os objetivos do Mercado de 
Crédito de Carbono e do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL). Posteriormente, a segunda etapa, indica investigar as 
contradições do Mercado de Crédito de Carbono e do Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) como métodos de alternativas 
de sustentabilidade ambiental. E finalmente, a terceira etapa, 
propõe estudar as impossibilidades política, econômica e ambiental 
do Tratado do Protocolo de Kyoto enquanto instrumento de 
desenvolvimento sustentável. 

Por fim, referente à metodologia, o procedimento de 
pesquisa utilizado no artigo é a pesquisa bibliográfica nas fontes 
citadas no decorrer do texto, e a abordagem qualitativa de análise 
das informações.  
 

2 Os objetivos do Mercado de Crédito de Carbono (MCC) e do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)  

 
Atualmente, a sociedade mundial enfrenta graves problemas 

em relação aos efeitos das mudanças climáticas, devido às ações e 
as atividades cotidianas do ser humano, causando os gases 
poluentes e como consequência, a poluição atmosférica 
ocasionando o chamado efeito estufa, resultando no aquecimento 
global. O problema das mudanças climáticas iniciou na Revolução 
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Industrial, quando o trabalho manual do homem ou ser humano 
foi substituído pelas máquinas que funcionavam à base da queima 

de combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural). 
Dessa forma, o ser humano começou a explorar os bens naturais 
para obter cada vez mais avanços tecnológicos e econômicos.3 

A evolução das negociações internacionais com o fim de 

mitigar a mudança climática surgiu a partir do ano de 1990. O 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC)4 é 
indicado para a preservação do meio ambiente, como o Protocolo 
de Montreal, lançado pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
em 1987 é indicado para a eliminação das substâncias químicas 
industriais que ocasionam o buraco na camada de ozônio. A 
primeira avaliação do IPCC sobre a situação mundial em relação à 

mudança climática foi em 1990. Após, em 1992, na Conferência da 
Rio – 92 ou ECO – 92, foi introduzida a Convenção - Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC) assinada 
por 166 países, que hoje há 188 países signatários.5  

 
A preocupação em relação aos efeitos das mudanças climáticas 

culminou no estabelecimento da Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que posteriormente instituiu 
o Protocolo de Kyoto, criado para complementar a Convenção e 

estabelecer de forma quantitativa os níveis de redução de emissão 
de gases de efeito estufa bem como a criação de mecanismos de 

flexibilização. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), um 
dos mecanismos de flexibilização introduzidos pelo Protocolo de 
Kyoto, desenvolveu um verdadeiro mercado financeiro ambiental, 

                                                           
3 SILVA, Flávia Martins da. O desenvolvimento sustentável e os projetos de MDL no Brasil.  Revista 

Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, n. 16, jul./dez., p. 51-67, 2010, p. 51. Disponível em: 
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-051- 

Artigo_Flavia_Martins_da_Silva_(O_Desenvolvimento_Sustentavel_e_os_Projetos_de_MDL_no_Bra
sil).pdf. Acesso em: 10 dez. 2016. 

4 “O IPCC é um grupo de pesquisadores que vem acompanhando há alguns anos as mudanças no 

clima e tentando prever suas consequências para a sociedade e o meio ambiente”. FREITAS, Carlos 

Machado de. Um equilíbrio delicado: crise ambiental e a saúde no planeta. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2011, p. 80.  

5 GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2010, p. 230.  

http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-051-%20Artigo_Flavia_Martins_da_Silva_(O_Desenvolvimento_Sustentavel_e_os_Projetos_de_MDL_no_Brasil).pdf
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-051-%20Artigo_Flavia_Martins_da_Silva_(O_Desenvolvimento_Sustentavel_e_os_Projetos_de_MDL_no_Brasil).pdf
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-051-%20Artigo_Flavia_Martins_da_Silva_(O_Desenvolvimento_Sustentavel_e_os_Projetos_de_MDL_no_Brasil).pdf
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criando os créditos de carbono. O MDL foi instituído como 

alternativa para o desenvolvimento de projetos sustentáveis, 
fazendo com que inúmeros países que não tenham metas de 
redução de emissões, implementem projetos de MDL com o 

objetivo de captar créditos de carbono.6 
 

Depois, em 1997, o Protocolo de Kyoto estabeleceu um 

acordo em que os países desenvolvidos reduziram suas emissões 
de gases em 5,2% do nível de 1992, até o período de 2008 a 2012. 
A regra estabelecida no Protocolo de Kyoto foi que os 55 dos países 
mais desenvolvidos, responsáveis por pelo menos 55% do total de 
emissões de gases das nações industrializadas, teriam de assiná-lo. 
O acordo significou que o documento recebeu o apoio de países 
que produziam 61% das emissões de gases no mundo.7 Deste 

modo, “afora os Estados Unidos e a Austrália, todos os outros 
países industrializados e a grande maioria dos países do resto do 
mundo assinaram o Protocolo de Kyoto”.8 

Em 2007, “o Protocolo de Kyoto também introduziu o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), este permite que os 
países industrializados obtenham créditos para investir as suas 
metas” de redução de emissão de gases, “mediante o 
financiamento de projetos de energia limpa em países em 
desenvolvimento”.9 O Protocolo de Quioto contemplou três 
mecanismos de flexibilização: Comércio de Emissões, 
Implementação Conjunta e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL). Por meio do MDL, um país desenvolvido ou de economia 

em transição para o capitalismo pode comprar créditos de carbono, 
denominados Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) 
resultantes de atividades de projeto desenvolvidas em qualquer 

                                                           
6 SILVA, Flávia Martins da. O desenvolvimento sustentável e os projetos de MDL no Brasil.  Revista 
Brasileira de Direito Constitucional – RBDC. p. 53.  

7 GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2010, p. 231.  

8 GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. p. 231. 

9 GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. p. 233.  
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país em desenvolvimento que tenha ratificado o Protocolo.10 A 
partir disso, a implantação do mercado de carbono ficou 

estabelecida no Protocolo de Kyoto, em 1997, mas como todos os 
outros aspectos da política da mudança climática, foi influenciada 
por questões políticas.11  

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) pode 

contribuir para a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, 
já que “o MDL foi proposto para ajudar os países ricos a cumprirem 
suas metas de redução dos gases de efeito estufa, financiando 
projetos nos países em desenvolvimento”.12 Entretanto, por causa da 
questão da sustentabilidade e das políticas de desenvolvimento 
sustentável, “os países desenvolvidos, que têm leis ambientais mais 
rigorosas, estão transferindo para os países em desenvolvimento, 

como o Brasil, suas indústrias mais poluidoras e que necessitam do 
uso intensivo de recursos naturais e energéticos”.13 Apesar disso,  

 
A redução de emissões ou a remoção de carbono atmosférico não 

significam a promoção de desenvolvimento sustentável. Para 
serem candidatos a créditos de carbono, os países devem 
apresentar indicadores de sustentabilidade social, ambiental, 

econômica, étnica, cultural, tecnológica, entre outros. Isso quer 
dizer que os projetos de MDL devem contribuir para a construção 

de uma sociedade sustentável em todas as suas dimensões. 
Percebe-se, contudo, a necessidade de uma definição clara dos 
critérios de avaliação da sustentabilidade do projeto, pois o que é 

sustentável para um grupo social, como a indústria, pode não ser 

                                                           
10 MMA. Ministério do Meio Ambiente. Protocolo de Quioto. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto. Acesso 
em: 10 dez. 2016.  

11 GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. p. 242.  

12 RODRIGUES FILHO, Saulo; SANTOS, Andréa Souza. Um futuro incerto: mudanças climáticas e a 
vida no planeta. p. 84.  

13 RODRIGUES FILHO, Saulo; SANTOS, Andréa Souza. Um futuro incerto: mudanças climáticas e a 
vida no planeta. p. 84.  

http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto
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para outro, como o das comunidades afetadas pela poluição 

industrial.14 
 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) proporciona 
uma fonte de recursos importante através da possibilidade de 
comercialização de créditos de carbono que pode negociar com 
outros países que necessitam desse recurso para cumprir as metas 

de redução de emissões de gases de efeito estufa, firmado no acordo 
internacional, no Protocolo de Kyoto.15 “O Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), de especial interesse para o Brasil, 
permite o financiamento internacional de projetos redutores de 
GEE, geradores de reduções certificadas de carbono, como parte dos 
esforços de redução pelos países desenvolvidos”.16 

 
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) [...] permite aos 

países desenvolvidos compararem créditos de redução das 
emissões de GEE de países em desenvolvimento. O objetivo do 
MDL é ajudar os países em desenvolvimento com a realização de 

projetos que reduzam as emissões de GEE e, ao mesmo tempo, 
auxiliar os países industrializados a cumprirem suas metas de 
limitação e redução de emissões de gases de efeito estufa. Isso 

significa que, pelo MDL os países ricos ao financiarem e 
executarem projetos em países menos desenvolvidos adquirem 
créditos de carbono que são utilizados, no cumprimento de suas 

metas de redução de emissões.17 
 

A obtenção das RCEs ocorre por meio de atividades de 
projeto de redução de emissões de GEE desenvolvidas no âmbito 

                                                           
14 RODRIGUES FILHO, Saulo; SANTOS, Andréa Souza. Um futuro incerto: mudanças climáticas e a 
vida no planeta. p. 20.  

15 WEYERMÜLLER, André Rafael. Direito ambiental e aquecimento global. São Paulo: Atlas, 2010, 
p. 125.  

16 GUTIERREZ, Maria Bernadete. O Mercado de Carbono e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: 

a necessidade de um marco regulatório/institucional para o Brasil. In: SALGADO, Lucia Helena; 

MOTTA, Ronaldo Seroa da. (orgs.). Regulação e concorrência no Brasil: governança, incentivos e 
eficiência. Rio de Janeiro: IPEA, 2007, p. 271.  

17 RODRIGUES FILHO, Saulo; SANTOS, Andréa Souza. Um futuro incerto: mudanças climáticas e a 
vida no planeta. p. 81.  
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do MDL, em que países, que possuem compromissos quantificados 
de limitação e redução de suas emissões de gases de efeito estufa. 

As atividades de projetos de MDL são desenvolvidas nos países em 
desenvolvimento como é o caso do Brasil. O Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) é um dos mecanismos de 
flexibilização criados pelo Protocolo de Kyoto para auxiliar o 

processo de redução de emissões de gases do efeito estufa (GEE) 
ou (sequestro de carbono) dos países em desenvolvimento.18 

Entretanto, há dúvidas sobre a implementação e alcance das 
metas instituídas no Protocolo de Quioto e no comércio de carbono, 
pois muitos Estados vêm aumentando suas emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE), contrapondo-se às regras do Protocolo de 
Quioto. A não participação dos Estados Unidos da América (EUA), o 

maior poluidor mundial, também contribui para a dúvida sobre a 
implementação e alcance das metas estabelecidas no Protocolo. No 
Brasil, vários projetos estão sendo implementados no âmbito do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).19 

 
O projeto de MDL, caracteriza um instrumento de flexibilização 

para redução de emissão de GEE, estabelecido na Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, fornecendo 
capital e financiando projetos que visem reduzir a emissão de 

gases ou sequestro de carbono. Esse novo sistema de negociação 
[...] de redução de emissões de gases de efeito estufa (RCEs) ficou 

popularmente conhecido como Mercado de Carbono. O mercado 
de créditos de carbono possibilita a criação de um valor 
transacionável para as reduções dos GEE passível de ser 

comercializado na bolsa de valores.20 

                                                           
18 ALVAREZ, Albino Rodrigues; MOTA, José Aroudo. O Protocolo de Quioto e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo: regulamentação no Brasil. In: ALVAREZ, Albino Rodrigues; MOTA, José 
Aroudo (orgs.). Sustentabilidade ambiental no Brasil: biodiversidade, economia e bem-estar 
humano. p. 485.  

19 CALSING, Renata de Assis. O Protocolo de Quioto e o direito ao desenvolvimento sustentável. 
Revista Jurídica. p. 9.  

20 SILVA, Flávia Martins da. O desenvolvimento sustentável e os projetos de MDL no Brasil.  Revista 
Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, n. 16, jul./dez., p. 51-67, 2010, p. 60. Disponível em: 

http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-051- 

http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-051-%20Artigo_Flavia_Martins_da_Silva_(O_Desenvolvimento_Sustentavel_e_os_Projetos_de_MDL_no_Brasil).pdf
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Dessa maneira, “segundo a definição do Banco Mundial (BM) 

as transações de carbono são definidas por contratos de compra 
por meio dos quais uma parte paga outra em retorno pelas 
reduções de emissões de GEE ou pelo direito de emitir uma 
quantidade de GEE”.21 As transações de carbono ou o mercado de 
créditos de carbono têm a finalidade de mitigação das mudanças 
climáticas e do aquecimento global. Hoje, o “Brasil é considerado 
pelo Protocolo de Kyoto um país em desenvolvimento, e, portanto 
participa apenas de projetos de MDL, e não é obrigatória a redução 
da emissão de gases poluentes”.22 

Portanto, os poderes públicos tanto em nível nacional quanto 
internacional estão planejando e implementando medidas para a 
redução de Gases de Efeito Estufa (GEE) através de políticas 

nacionais que incluem a introdução do comércio de emissões, taxas 
de carbono e regulamentações e normas de eficiência energética e 
de emissões. Apesar de estas restrições ainda não serem 
compulsórias no Brasil, as organizações devem gerenciar os seus 
riscos de emissão de gases de efeito estufa e as consequências das 
mudanças climáticas.  

 

3 As contradições do Mercado de Crédito de Carbono (MCC) e 
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) como 
métodos de alternativas de sustentabilidade ambiental 

 

Desde os tempos antigos, à evolução histórica da destruição 
do planeta Terra, da poluição meio ambiente e da alteração do 
clima, o ambiente natural ou natureza sempre foi objeto de 

                                                                                                                           
Artigo_Flavia_Martins_da_Silva_(O_Desenvolvimento_Sustentavel_e_os_Projetos_de_MDL_no_Bra
sil).pdf. Acesso em: 10 dez. 2016.  

21 SILVA, Flávia Martins da. O desenvolvimento sustentável e os projetos de MDL no Brasil.  Revista 
Brasileira de Direito Constitucional – RBDC. p. 60-61. 

22 SILVA, Flávia Martins da. O desenvolvimento sustentável e os projetos de MDL no Brasil.  Revista 
Brasileira de Direito Constitucional – RBDC. p. 54.  

http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-051-%20Artigo_Flavia_Martins_da_Silva_(O_Desenvolvimento_Sustentavel_e_os_Projetos_de_MDL_no_Brasil).pdf
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-051-%20Artigo_Flavia_Martins_da_Silva_(O_Desenvolvimento_Sustentavel_e_os_Projetos_de_MDL_no_Brasil).pdf
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utilização e transformação pela atividade do ser humano. Nos 
últimos três séculos, o desenvolvimento histórico da destruição do 

planeta Terra, da poluição meio ambiente e da mudança do clima, 
aumentaram com o advento da Revolução Industrial e com a 
ascensão do capitalismo. 

 

O chamado ambiente natural é objeto de transformação pela 
atividade humana. [...] A longa história de destruição criativa 

sobre a Terra produziu o que às vezes chamado de segunda 
natureza, a natureza remodelada pela ação humana. Há muito 
pouco, ou quase nada, da primeira natureza. [...] Nos últimos três 

séculos, marcados pela ascensão do capitalismo, a taxa de 
propagação e destruição criativa sobre a Terra tem aumentado 
enormemente.23 

 

A história de destruição criativa sobre a Terra e da evolução 
da atividade humana foi baseada na dominação humana sobre a 
natureza. A evolução da atividade humana que transformou a 
primeira natureza em segunda natureza, não está totalmente sob o 
controle do capital e do Estado, mas sob o domínio da sociedade ou 
humanidade e da civilização, aumentado pelo capitalismo.24 Desse 
modo, “nas últimas décadas, os seres humanos se converteram em 
uma força da natureza”25 ou do meio ambiente, como também, os 

efeitos do aquecimento global são ligados às causas da evolução da 
humanidade e do desenvolvimento da civilização, tanto no âmbito 
local quanto global. Hoje em dia, nos últimos tempos e ante o 
avanço dos efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento 

                                                           
23 HARVEY, David. O enigma do capital e as crises do capitalismo. Tradução de João Alexandre 
Peschanski. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 151.  

24 “O capitalismo como qualquer outro modo de produção, baseia-se no usufruto da natureza. O 

esgotamento e a degradação da Terra e dos chamados recursos naturais não fazem mais sentido no 

longo prazo [...], pois ambos estão na raiz da produção de toda a natureza”. HARVEY, David. O 

enigma do capital e as crises do capitalismo. Tradução de João Alexandre Peschanski. São Paulo: 
Boitempo, 2011, p. 65. 

25 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
333.  
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global26 do planeta Terra, a sociedade moderna ou o ser humano 
desconhece a degradação antrópica, que produz a atividade 

econômica, exercida sob a racionalidade econômica e ignora a 
origem antropogênica27 do fenômeno do aquecimento global e 
considera seus efeitos como desastres naturais.28  

A emissão de gases de efeito estufa está provocando o 

aquecimento global em ritmo acelerado e está se tornando 
insustável em longo prazo, pois o impacto do aquecimento global é 
irreversível e tem poder destrutivo que altera a existência humana 
e o planeta Terra.29 Desse modo, “as emissões de CO2, excluindo 
outros gases estufa, aumentam globalmente 9% entre 1990 e 
2000, e nos Estados Unidos cresceram o dobro dessa taxa”.30 A 
preocupação da comunidade internacional com os efeitos causados 

pelo aquecimento global acarretou importantes movimentos 
ambientais para reduzir o processo de aquecimento provocado 
pelo efeito estufa, o CO2 (dióxido de carbono) que resulta na 
utilização de combustíveis fósseis. O Protocolo de Kyoto e a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima 
(CQNUMC) é um tratado internacional onde as nações signatárias 
comprometeram-se em reduzir, controlar e certificar suas 
                                                           
26 “O termo aquecimento global refere-se ao aumento da temperatura média dos oceanos e do ar da 

superfície da Terra nas últimas décadas”. O aquecimento global pode ser causado pelo homem, por 
meio de interferência humana ou pode ser causado pelo processo natural. FREITAS, Carlos Machado de. 
Um equilíbrio delicado: crise ambiental e a saúde no planeta. Rio de Janeiro: Garamond, 2011, p. 33.  

27 “Efeitos, processos, objetos ou materiais antropogênicos, são aqueles derivados de atividades 

humanas, em oposição a aqueles que ocorrem em ambientes naturais sem influência humana. Este 

termo é muitas vezes utilizado no contexto de externalidades ambientais na forma de resíduos 
químicos ou biológicos que são produzidos como subprodutos de atividades humanas. Por exemplo, 

é largamente aceite que o aumento de dióxido de carbono na atmosfera com origem antropogênica é 

o fator principal por detrás das alterações climáticas”. WIKIPÉDIA. Antropogênico.  Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico. Acesso em: 10 dez. 2016. 

28 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 332.  

29 FLANNERY, Tim. Os senhores do clima: como o homem está alterando as condições climáticas e o 

que isso significa para o futuro do planeta. Tradução de Jorge Calife. Rio de Janeiro; São Paulo: 
Record, 2007, p. 232.  

30 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
337.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
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emissões de gases estufa, gases poluentes e nocivos ao meio 
ambiente.31 Deste modo, para que as nações conseguissem reduzir, 

controlar e certificar suas emissões de gases estufa, conjugado com 
o desenvolvimento de forma sustentável, constou no tratado a 
criação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e as 
Reduções Certificadas de Emissões (RGE),  as quais são 

denominadas de Créditos de Carbono (CC), uma vez que as 
reduções de emissões podem ser comercializadas.32  

O mercado de Crédito de Carbono33 e o projeto de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) são essenciais para 
a implantação do Protocolo de Kyoto, possibilitando a mitigação do 
aquecimento global e mudanças climáticas, que ameaçam a 
sobrevivência da humanidade no planeta. Além disso, a 

implantação de projetos de MDL se constitui como importante 
alternativa para a criação e reformulação de atividades e modelos 
de negócio com foco na sustentabilidade, possibilitando que países 
desenvolvidos cumpram suas metas de emissão, estabelecidos pelo 
Protocolo de Kyoto, a custos de implantação mais atrativos. Isso 
ocorre a partir do momento em que a implantação desse tipo de 
projeto é realizada com recursos oriundos de países desenvolvidos. 

As dificuldades para a entrada em vigor e para a efetiva 
implementação do Protocolo de Kyoto se limita a ordem econômica 
para internalizar os custos ambientais e ajustar as normas de 
sustentabilidade ecológica para reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa e diminuir o avanço do aquecimento global do planeta 

Terra. O Protocolo de Kyoto estabeleceu reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa e alcançar os objetivos. Na comercialização de 

                                                           
31 WEYERMÜLLER, André Rafael. Direito ambiental e aquecimento global. São Paulo: Atlas, 2010, 
p. 134-135.  

32 WEYERMÜLLER, André Rafael. Direito ambiental e aquecimento global. p. 135-136.  

33 “Com o Protocolo de Quioto, foram estabelecidas metas de redução de emissão dos GEE para cada 
país. Os países que reduzem sua emissão para abaixo do limite podem vender essa redução que 

sobra. Os países que não conseguirem atingir as metas compram essa sobra na forma de créditos de 

carbono”. RODRIGUES FILHO, Saulo; SANTOS, Andréa Souza. Um futuro incerto: mudanças 
climáticas e a vida no planeta. Rio de Janeiro: Garamond, 2011, p. 17.  
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direitos de emissões, o Protocolo de Kyoto oferece um salvo 
conduto aos países desenvolvidos, que em vez de reduzir suas 

emissões de CO2 e de gases de efeito estufa, as compensem 
transferindo seus custos a países em desenvolvimento, que se 
encontram abaixo de suas cotas e que por sua situação econômica 
não estariam em condições de aumentar suas emissões.34  

 
Desde o que Protocolo de Quioto, instrumento da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), 

entrou em vigor em 2005, países com compromissos e 
obrigatórios de redução e limitação de emissão de gases de efeito 
estufa (GEE) tem demonstrado crescente interesse no Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo (MDL) do referido protocolo para o 
alcance de suas metas, no mercado de Reduções Certificadas de 
Emissões (RCEs) – os chamados Créditos de Carbono.35 

 

O mercado de créditos de carbono foi criado no do Protocolo 
de Quioto. “O comércio de cotas de carbono ocorreu durante o 
processo de negociação do Protocolo de Quioto por uma sugestão 
brasileiro-americana, com o objetivo de ajudar os países 
industrializados a reduzir suas emissões de gases na atmosfera”.36 
Também, “o mercado de carbono, em todos os seus segmentos, 
inclui tanto os mercados de licenças de emissão, alocadas num 

regime de metas e negociação, como os mercados que negociam as 
reduções de GEE, originadas da implementação de projetos que 
visam a essa redução”.37 

                                                           
34 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 342.  

35 ALVAREZ, Albino Rodrigues; MOTA, José Aroudo. O Protocolo de Quioto e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo: regulamentação no Brasil. In: ALVAREZ, Albino Rodrigues; MOTA, José 

Aroudo (orgs.). Sustentabilidade ambiental no Brasil: biodiversidade, economia e bem-estar 
humano. p. 485.  

36 CALSING, Renata de Assis. O Protocolo de Quioto e o direito ao desenvolvimento sustentável. 

Revista Jurídica, Brasília, v. 6, n. 71, p. 1-11, abril, 2005, p. 7. Disponível em: 
https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/viewFile/515/508. Acesso  em: 10 
dez. 2016. 

37 GUTIERREZ, Maria Bernadete. O Mercado de Carbono e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: 

a necessidade de um marco regulatório/institucional para o Brasil. In: SALGADO, Lucia Helena; 

https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/viewFile/515/508
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Os créditos de carbono são certificados emitidos por agências de 
proteção ambiental para projetos de empresas que possam 
contribuir para a redução de emissões, incluindo desde 

reflorestamentos até a substituição de combustíveis fósseis por 
energias limpas, como o biodiesel. Nesse sentido, o mercado de 
créditos de carbono pode representar um excelente instrumento 

para a conservação ambiental, além dos demais benefícios que 
pode gerar.38 

 

Portanto, a Redução de Créditos de Carbono (RCC) e os 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), instituídos no 
Protocolo de Kyoto são alternativas e instrumentos de 
desenvolvimento sustentável. As ferramentas de Créditos de 
Carbono (CC) e de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

foram criadas para efetivar o compromisso dos países em 
reduzirem suas emissões de gases estufa e consolidar a meta de 
desenvolvimento de maneira sustentável que conjugue o meio 
ambiente com o desenvolvimento.39  

 
4 Impossibilidades política, econômica e ambiental do tratado 
do Protocolo de Kyoto enquanto instrumento de 
desenvolvimento sustentável 

 
Desde os primórdios da humanidade e da civilização, os 

efeitos das mudanças climáticas ou da mudança ambiental global, 
já ocorriam e aumentavam no planeta Terra, sem a intervenção 

humana. A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, as 
causas e os efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento 
global, aumentaram, no âmbito mundial, com a intervenção 

                                                                                                                           
MOTTA, Ronaldo Seroa da. (Orgs.). Regulação e concorrência no Brasil: governança, incentivos e 
eficiência. p. 272.  

38 CALSING, Renata de Assis. O Protocolo de Quioto e o direito ao desenvolvimento sustentável. 
Revista Jurídica. p. 8.  

39 WEYERMÜLLER, André Rafael. Direito ambiental e aquecimento global. p. 134.  
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humana e com a atividade produtiva e industrial.40 A maior parte 
dos danos ambientais e das mudanças climáticas começou a ser 

provocada a partir da década de 1950, com a utilização de energia 
de usinas termoelétricas ineficientes, e de energias movidas a 
carvão geradas desde a época da Revolução Industrial.41 

 

Embora o clima mundial tenha sempre variado naturalmente, o 
aumento das concentrações de gases de efeito estufa (GEE) na 

atmosfera da Terra está causando uma mudança de grandes 
proporções no clima. [...] Nos últimos anos, a concentração 
desses gases na atmosfera vem aumentando, em virtude 

principalmente do maior uso de combustíveis fósseis, como o 
carvão e o petróleo, em atividades domésticas e industriais.42  
 

A dominação antrópica ou do ser humano sobre a natureza ou 

meio ambiente, contribui para o aumento da temperatura média da 
superfície terrestre e para a mudança climática e destruição da 
camada de ozônio. A acumulação de gases do efeito estufa na 
atmosfera constitui o fator principal de destruição ambiental ligado 
a vários outros fatores como a acidificação dos oceanos, a perda da 
biodiversidade e as mudanças no uso dos solos. 

 
A mudança climática é um fenômeno que há muito tempo existe 

como uma transformação de escala sistêmica do planeta Terra. É 
o que se chama mudança ambiental global, isto é, as mudanças 

que ocorreram nos sistemas terrestre, atmosférico, oceânico e da 
biosfera, que se tornam mais complexas e complexas do que as 
mudanças climáticas. Esta mudança ambiental global e sua 

expressão mais generalizada como mudança climática é a 
combinação perniciosa causada por um conjunto de atividades 

                                                           
40 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
333.  

41 FLANNERY, Tim. Os senhores do clima: como o homem está alterando as condições climáticas e o 

que isso significa para o futuro do planeta. Tradução de Jorge Calife. Rio de Janeiro; São Paulo: 
Record, 2007, p. 162.  

42 FELIPETTO, Adriana Vilela Montenegro. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo aplicado a 

resíduos sólidos: conceito, planejamento e oportunidades. Coordenação de Karin Segala. Rio de 
Janeiro: IBAM, 2007, p. 11.  
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realizadas pelo homem (fator antropogênico), que dependem de 

vários fatores, como a quantidade de população que habita o 
planeta, o seu nível do consumo de energia, uma determinada 
matriz tecnológica e o uso predatório dos recursos naturais. [...] 

O fator causa, entre outros, o efeito estufa e o aquecimento 
terrestre, o desbaste da camada de ozônio, a modificação da 
biodiversidade, a desertificação, a precipitação ácida e a 

contaminação das águas subterrâneas e superficiais.43 
 

Há muito tempo, a sociedade moderna convive com as 
consequências do aquecimento global e com as manifestações da 
natureza. O fenômeno do aquecimento global caracterizado pelas 
alterações climáticas, aumento da temperatura média do planeta e 
fatores naturais ou antrópicos, tem causado vários desastres 
ambientais. As consequências do aquecimento global são 

diversificadas, podendo gerar danos irreversíveis à humanidade. 
As principais consequências do aquecimento global são o aumento 
do nível dos oceanos, o crescimento e surgimento dos desertos, 
furacões, tufões e ciclones e intensas ondas de calor.44 

                                                           
43 Tradução livre do trecho: “El cambio climático es un fenómeno que se encuentra presente hace 
bastante tiempo como transformación en escala sistémica del planeta Tierra. Es aquello a lo que se le 

llama cambio ambiental global, es decir, aquellas modificaciones que se vienen produciendo en los 

sistemas tierra, atmósfera, océanos y biosfera, que resultan ser más amplios y complejos que el 

cambio climático. Este cambio ambiental global, y su expresión más difundida como cambio 
climático, supone la combinación perniciosa provocada por un conjunto de actividades realizadas por 

el hombre (factor antropogénico), que dependen de variados factores como la cantidad de población 

que habita el planeta, su nivel de consumo energético, una determinada matriz tecnológica, el uso 

predatorio de los recursos naturales. […] El factor provoca, entre otros, el efecto invernadero y el 

calentamiento terrestre, el adelgazamiento de la capa de ozono, la modificación de la biodiversidad, 

la desertificación, las precipitaciones ácidas y la contaminación de las aguas subterráneas y 
superficiales”. LA CUADRA, Fernando de. Cambio climático y Justicia ambiental: lo público desde los 

movimientos sociales, las comunidades y las personas. In: LAMPIS, Andrea. Cambio ambiental 

global, Estado y valor público: la cuestión socio-ecológica en América Latina entre justicia 
ambiental y “legítima depredación”.  Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 

Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales (CES), Grupo Prácticas Culturales, Imaginarios y 

Representaciones, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Pontificia Universidad 
Católica de Perú (PUCP), 2016, p. 111.  

44 SANTOS, Patrícia Maria Rodrigues dos. Créditos de carbono: aspectos jurídicos e ambientais. Âmbito 

Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 75, abr., 2010. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7641>. Acesso em out 2017. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7641
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7641
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Consequentemente, diante das mudanças climáticas, há 
ligação entre o efeito estufa  e os desastres ambientais. No entanto, 

essa  ligação é discutível, pois o efeito estufa não é o principal  
responsável pelo aquecimento global, mas o efeito estufa está 
ligado à intensa atividade do ser humano. Após a Revolução 
Industrial, o equilíbrio climático mundial foi modificado, 

porquanto a concentração de gases de efeito estufa aumentou e 
causou o aumento da temperatura no planeta Terra,45 como 
também, a transformação de recursos naturais pelo ser humano, 
tanto na utilização quanto na produção, emite gases que são 
disseminados na atmosfera.  

Em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), a mudança climática foi 

discutida, a nível internacional. Os efeitos do aquecimento global se 
tornavam cada vez mais graves e perceptíveis através de Relatório 
de pesquisa, durante a década de 80.46 “As mudanças do clima não 
são fenômenos exclusivamente naturais. As ações antrópicas tem 
alterado o comportamento do sistema global como identificado na 
pesquisa do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
com o aumento da emissão de gases promotores de efeito estufa”.47 

Em 1985, o Relatório de pesquisa do Painel 
Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) das Nações 
Unidas, demonstrou que a ação humana ou ação antrópica nas 
mudanças climáticas e no aquecimento global aumentou no nível 
global. O Relatório de pesquisa do IPCC evidenciou que o aumento 

do fenômeno do aquecimento global incluía a contribuição da 

                                                           
45 SANTOS, Patrícia Maria Rodrigues dos. Créditos de carbono: aspectos jurídicos e ambientais. 
Âmbito Jurídico.  

46 SANTOS, Patrícia Maria Rodrigues dos. Créditos de carbono: aspectos jurídicos e ambientais. 
Âmbito Jurídico. 

47 ALVAREZ, Albino Rodrigues; MOTA, José Aroudo. Mudanças climáticas e repercussões no Brasil: 

perspectivas e desafios. In: ALVAREZ, Albino Rodrigues; MOTA, José Aroudo (orgs.). 
Sustentabilidade ambiental no Brasil: biodiversidade, economia e bem-estar humano. p. 475.  
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intervenção humana no clima global.48 O Relatório de pesquisa do 
Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) 

demonstrou que, “por um lado, as ações humanas nas próximas 
décadas podem reduzir os efeitos previstos para as mudanças 
climáticas e, por outro lado, poderão gerar graves perturbações nas 
atividades econômicas e sociais”.49 

 
A Convenção das Nações Unidas para a Mudança Climática 
declara que seu objetivo final é a estabilização dos gases do efeito 

estufa em níveis que evitariam interferência antropogênica 
perigosa no sistema climático. Isso significa que a mudança 
climática não deve acontecer num ritmo mais rápido do que 

aquele ao quais os sistemas de produção de alimentos e os 
ecossistemas podem se adaptar, e também num ritmo que não 
ameace o desenvolvimento econômico.50 

 

Depois, em 1997, os governos de diversos países, adotando a 
proposta brasileira do Fundo de Desenvolvimento Limpo adotou o 
Protocolo de Quioto. O acordo do Protocolo de Quioto afeta os 
principais setores da economia, do meio ambiente e do 
desenvolvimento sustentável. 

 

O Protocolo estabelece metas e prazos de compromisso para que 
as emissões antrópicas dos países desenvolvidos sejam reduzidas 

em 5%, na média, em relação aos níveis verificados no ano base 
de 1990. As metas são diferenciadas entre as Partes, em 
consonância com o princípio das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas, e deverão ser atingido entre 2008 e 2012, 
primeiro período do compromisso. Essas metas foram atribuídas 

                                                           
48 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
333.  

49 ALVAREZ, Albino Rodrigues; MOTA, José Aroudo. Mudanças climáticas e repercussões no Brasil: 

perspectivas e desafios. In: ALVAREZ, Albino Rodrigues; MOTA, José Aroudo (orgs.). 

Sustentabilidade ambiental no Brasil: biodiversidade, economia e bem-estar humano. Brasília: 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 2010, p. 475. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br. Acesso em: 10 dez. 2016.  

50 FLANNERY, Tim. Os senhores do clima: como o homem está alterando as condições climáticas e o 
que isso significa para o futuro do planeta. p. 164.  

http://www.ipea.gov.br/
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exclusivamente às Partes, os países desenvolvidos que assumiram 

compromissos em função de suas responsabilidades históricas. 
Os países que não possuem metas são os países em 
desenvolvimento.51  

 

Os maiores responsáveis pela emissão de gases de efeitos 
estufa são os países desenvolvidos, já que o seu processo de 
desenvolvimento é baseado na energia de combustíveis fósseis, 
contudo, o problema do aquecimento global não pode ser 
estendido aos países subdesenvolvidos. Diante da preocupação da 
desigualdade entre os países, o problema da emissão de gases de 
efeitos estufa é comum, mas as responsabilidades são 
diferenciadas. Os Estados Unidos da América (EUA) declaram que 
o problema do aquecimento global seria de todos os países com 

responsabilidades iguais.52 
 
A equidade frente ao problema do aquecimento global se coloca 
também em termos dos níveis de redução das emissões e das 

cotas respectivas entre países [...]. A redução proporcional por 
países, estabelecido na Convenção de Mudança Climática, estaria 
aceitando como base deste esforço global as desigualdades, e 

condenado os países em desenvolvimento, como a China e a 
Índia, ao subdesenvolvimento.53  
 

Consequentemente, as medidas e políticas adotadas no 
Protocolo de Kyoto e os limites de redução do efeito estufa adotado 
pelos países para assumir as responsabilidades são ineficazes, 

diante do poder econômico ou do capitalismo, no âmbito global.54 
As medidas e políticas adotadas pelos governos na mudança 

                                                           
51 FELIPETTO, Adriana Vilela Montenegro. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo aplicado a 
resíduos sólidos: conceito, planejamento e oportunidades. p. 12-13.  

52 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
343.  

53 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
343-344.  

54 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
338.  
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climática global ou Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudanças do Clima (CQNUMC) são aumentar as responsabilidades 

políticas dos países e atingir os objetivos estabelecidos no Protocolo 
de Kyoto.  

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do 
Clima (CQNUMC), instituída em 1994, estabeleceu aos países 

desenvolvidos o compromisso de limitarem suas emissões 
antropogênicas (emissões de gases de efeitos estufa como resultado 
de atividades humanas). Em 1997, alguns países signatários da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima 
(CQNUMC), assinaram o acordo do Protocolo de Kyoto. O 
Protocolo de Kyoto, instituído em 2005, estabeleceu metas e 
objetivos a todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

para limitarem as emissões de gases de efeitos estufa, em ao 
menos 5%, entre o período de 2008 a 2012. Entretanto, nem todos 
os países desenvolvidos assinaram o Protocolo de Kyoto.55 

 
O Protocolo de Kyoto permite ao país desenvolvido interessado 

pagar por reduções de emissões em países em desenvolvimento 
participantes do Protocolo, contabilizando essas reduções em 
suas contas, o que contribui para a meta geral de redução de 

aproximadamente 5% estabelecida pelo Protocolo de Quioto.56  
 

Desse modo, “para a redução das emissões, o Protocolo de 
Quioto determina que os países estabeleçam programas de redução 
da poluição dentro de seus territórios, mas oferece também 

mecanismos de flexibilização com vistas à diminuição de custos”.57 
O Protocolo de Kyoto estabelece três mecanismos de flexibilização, 
com o fim de reduzir as emissões de gases, entre o período de 

                                                           
55 HORNERO, Antonia Calvo. Estrategia medioambiental y desarrollo sostenible. Madrid: 
Editorial Universitaria Ramón Areces S. A., 2013, p. 120. 

56 FELIPETTO, Adriana Vilela Montenegro. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo aplicado a 
resíduos sólidos: conceito, planejamento e oportunidades. p. 13. 

57 FELIPETTO, Adriana Vilela Montenegro. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo aplicado a 
resíduos sólidos: conceito, planejamento e oportunidades. p. 13. 
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2008 a 2012. Os três mecanismos de flexibilização são a 
Implementação Conjunta (IC), os Mecanismos de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) e o Comércio58 Internacional de Emissões (CE). Estes 
três mecanismos pretendem estimular a inversão e transferir as 
tecnologias limpas e proporcionar flexibilidade aos países 
desenvolvidos para cumprir seus compromissos de emissões.59  

A Implementação Conjunta e o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo permitem aos países investirem em 
projetos que proporcionam a redução das emissões nos países 
desenvolvidos através da implementação conjunta nos países em 
desenvolvimento, por meio do mecanismo de desenvolvimento 
limpo. O Comércio60 Internacional de Emissões possibilita aos 
países cumprirem as metas estabelecidas no Protocolo de Kyoto, 

permitindo comercializar os créditos de carbono aos países que 
tenham dificuldades em cumprirem os compromissos de redução 
das emissões de gases de efeito estufa.61  

 
O MDL foi estabelecido a fim de conceder créditos para projetos 

que reduzam ou evitem emissões nos países em 
desenvolvimento. Trata- se de um mecanismo de grande 
importância, pois funciona como um canal através do qual os 

governos e as corporações privadas transferem tecnologias 
limpas e promovem o desenvolvimento sustentável. Os créditos 

são obtidos na forma de Reduções Certificadas de Emissões 
(RCEs). O MDL envolve a compra, pelos países desenvolvidos, de 
certificados de redução de emissões de carbono (créditos de 

                                                           
58 “O comércio significa que se fixe um limite para as emissões e, portanto, para a quota que cada 
participante terá direito de emitir”. VEIGA, José Eli da. Mundo em transe: do aquecimento global ao 
ecodesenvolvimento. Campinas: Armazém do Ipê, 2009, p. 15. 

59 HORNERO, Antonia Calvo. Estrategia medioambiental y desarrollo sostenible. Madrid: 
Editorial Universitaria Ramón Areces S. A., 2013, p. 120. 

60 “O comércio significa a compra e venda desses direitos ou autorizações entre os participantes”. 
VEIGA, José Eli da. Mundo em transe: do aquecimento global ao ecodesenvolvimento. Campinas: 
Armazém do Ipê, 2009, p. 15.  

61 HORNERO, Antonia Calvo. Estrategia medioambiental y desarrollo sostenible. p. 120.  
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carbono) dos países em desenvolvimento (que não têm metas de 

redução de emissões).62 
 

O projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
estabelece alternativas de desenvolvimento sustentável e 
sustentabilidade ambiental global, e modos de evitar as emissões 
excessivas de gases de efeito estufa nos países desenvolvidos. O 

MDL recomenda que os países desenvolvidos invistam nos países 
em desenvolvimento para evitar as emissões de gases de efeito 
estufa, negociando os créditos de carbono como forma de cumprir 
parte dos compromissos do Protocolo de Kyoto.63 O projeto de 
MDL é uma medida política e econômica que permite os países em 
desenvolvimento desenvolverem projetos de energia renovável e 
sustentável, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O 

MDL é um modo de ajudar os países desenvolvidos e por isso os 
investidores de mercado incentivam o comércio de emissões de 
carbono.  

As contradições dos objetivos do Tratado do Protocolo de 
Kyoto e do MDL são baseadas nas medidas políticas e econômicas, 
pois os objetivos consistem num “mercado de direitos de poluir. [...] 
Em vez de despoluir no lugar onde poluem, os poluidores passarão a 
comprar os direitos de poluir daqueles que estão abaixo de suas 
cotas”.64 O desenvolvimento sustentável propõe a solução das 
contradições entre a economia e ecologia ao propor a reconversão da 
biodiversidade em coletores de gases de efeito estufa, eximindo de 

responsabilidades os países industrializados pelos excedentes de 
suas cotas de emissões, pela reconversão ecológica dos países em 

                                                           
62 FELIPETTO, Adriana Vilela Montenegro. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo aplicado a 

resíduos sólidos: conceito, planejamento e oportunidades. Coordenação de Karin Segala. Rio de 
Janeiro: IBAM, 2007, p. 14.  

63 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
344. 

64 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
345. 
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desenvolvimento e subdesenvolvidos.65 Contudo, a contradição do 
Acordo é que “antes do Protocolo de Kyoto, todos os indivíduos 

possuíam um direito irreprimível de poluir a atmosfera com gases 
do efeito estufa. Agora, apenas as nações ou países que ratificaram o 
Tratado têm um direito reconhecido internacionalmente de poluir 
dentro de certos limites”.66 

O Protocolo de Kyoto gerou o direito a alguns países de 
continuar a emitir gases de efeito estufa, como também, provocou 
o motivo a países com poderes econômicos, como os Estados 
Unidos, de não cumprir com as metas de redução de emissão de 
gases e de ratificar o Acordo. Desse modo, sem a participação do 
principal país emissor, há impossibilidade dos objetivos do 
Protocolo de Kyoto, pois é um Tratado internacional. A 

impossibilidade dos objetivos do Protocolo de Kyoto é a percepção 
dos incentivos institucionais do acordo ao baixo carbono 
decorrente de uma governança mundial da mudança climática. Em 
vez de percepção do combate ao aquecimento global como fonte de 
novos mercados, de novas oportunidades de negócios e como 
alternativas de sustentabilidade ambiental.67 

A atribuição de preços ao sequestro de carbono pelas 
reservas de biodiversidade por meio do MDL funciona como uma 
alternativa que permite aos países que excedem sua pegada 
ecológica transferir a cota aos países ricos em biodiversidade, pois 
sequestrariam o excesso de gases emitidos pelos países 
industrializados.68 Deste modo, são contraditórios os objetivos do 

Protocolo de Kyoto, já que “o valor de uso como sumidouro da 

                                                           
65 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
345.  

66 FLANNERY, Tim. Os senhores do clima: como o homem está alterando as condições climáticas e o 
que isso significa para o futuro do planeta. p.164.  

67 VEIGA, José Eli da. Mundo em transe: do aquecimento global ao ecodesenvolvimento. Campinas: 
Armazém do Ipê, 2009, p. 14.  

68 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
345.  
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biodiversidade, não fará reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa”,69 diante do poder econômico e do domínio de mercado.  

 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que busca 
induzir a restauração ecológica da economia se baseia, assim, em 
enganosas certezas científicas sobre a capacidade de absorção 

(captura, sequestro) de carbono por parte das atividades 
agrícolas e as reservas de biodiversidade, sobre a funcionalidade 

das taxas de desconto e a eficácia do mercado para a reconversão 
das terras para os fins de sustentabilidade.70 
 

Deste modo, o MDL busca induzir enganosas certezas 
científicas sobre a capacidade de absorção, captura ou sequestro de 
carbono através de reservas de biodiversidade e sobre as taxas de 
desconto e a eficácia do mercado de créditos de carbono, para a 

revalorização da natureza e finalidade de sustentabilidade. “O 
Protocolo de Kyoto foi o MDL que promove aos países 
desenvolvidos a obtenção de créditos de carbono mediante projetos 
redutores em países que continuam livres para emitir.”71 Deste 
modo, os projetos redutores custam baratos e promovem aos 
países ricos, a incentivarem os países pobres a viabilizarem 
projetos benéficos ao clima.  

Portanto, os métodos de alternativas do MDL estabelecem 
medidas de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade 
ambiental global, contudo, não estabelecem valores ou preços 
equitativos da captura ou sequestro de carbono, através do valor 

da biodiversidade, diante dos poderes da política e da economia. Os 
métodos de alternativas do MDL estabelecem a revalorização da 
natureza através de cálculos do valor da biodiversidade, baseado na 
atribuição de preços da absorção captura ou sequestro de carbono.  

                                                           
69 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
345.  

70 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. p. 
346.  

71 VEIGA, José Eli da. Mundo em transe: do aquecimento global ao ecodesenvolvimento. p. 19.  
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5 Conclusão 

 
Hoje em dia, o aquecimento global e as mudanças climáticas 

são processos irreversíveis e irreparáveis no ecossistema. Esses 
processos são causados pela ação humana, pela atividade industrial 

e produtiva. Deste modo, para que o planeta Terra não seja 
inabitável nas próximas décadas, é imprescindível reduzir ou 
minimizar os efeitos dos Gases de Efeito Estufa na atmosfera, para 
que o planeta Terra seja habitável nos próximos anos.  

Diante dessa perspectiva, a investigação do objeto do artigo 
evidencia que há contradições nos objetivos do Protocolo de Kyoto, 
do Mercado de Crédito de Carbono e do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) enquanto métodos de alternativas 
de sustentabilidade ambiental. Também, a pesquisa do objeto do 
artigo demonstra que há impossibilidades política, econômica e 
ambiental no Tratado do Protocolo de Kyoto enquanto ferramenta 
de desenvolvimento sustentável.  

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) estimula os 
modelos de projetos de desenvolvimento, baseado na transferência 
de tecnologia dos países do Norte para os países do Sul, ao invés de 
estimular o desenvolvimento de tecnologias ou modos de vida 
sustentáveis. Além disso, a maior parte dos financiamentos de 
projetos de MDL é destinada para os países em desenvolvimento, e 
não para os países subdesenvolvidos.  

Contudo, os métodos de alternativas de sustentabilidade 
ambiental estão relacionados a projetos de Reduções de Emissões 
de Gases de Efeito Estufa (GEEs), de Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e de Mercado de Créditos de 

Carbono. Portanto, como estabelece os objetivos do Tratado do 
Protocolo de Kyoto, os projetos de Reduções de Emissões de Gases 
e de Mercado de Créditos de Carbono (MCC) por meio de MDL 
devem ser instrumentos de desenvolvimento sustentável.  
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Poder local, participação social 

e as emendas parlamentares individuais: 
uma análise à luz do princípio da 

subsidiariedade 
 

Tatiana Mezzomo Casteli1 
 

 
1 Introdução 

 
O presente estudo tem por escopo abordar a promulgação da 

Emenda Constitucional 86/2015, a PEC do Orçamento Impositivo, 
a partir da análise do exercício do poder local, da participação 
popular e do princípio da subsidiariedade. 

Inicia-se a pesquisa com a análise do município e sua 
autonomia na federação brasileira, explanando de forma breve 
acerca de seus primórdios até a sua atual previsão constitucional 
como ente federado da República Federativa Brasileira. 

Discorre-se sobre a relevância do poder local e seu efetivo 
exercício, coadunado com a participação popular da comunidade 
local nas decisões inerentes à alocação de recursos e a realização de 
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políticas públicas, tudo corroborado com o princípio constitucional 
da subsidiariedade. 

Por fim, adentra-se no foco do presente trabalho, qual seja, a 
análise da Emenda Constitucional 86/2015, resultado da aprovação 
da PEC do Orçamento Impositivo, e se tece uma análise acerca das 
mudanças por ela introduzidas correlacionando aos aspectos 

anteriormente discutidos acerca do exercício do poder local e a 
democratização do orçamento público. 

 
2 A autonomia municipal na federação brasileira 

 
A República Federativa do Brasil, conforme consta no artigo 

1º da Constituição Federal de 19882, é formada pela União, 

Estados, Municípios e o Distrito Federal, de forma indissolúvel, 
elegendo como forma de Estado o Federalismo. 

No federalismo, os estados-membros que compõe o Estado 
resguardam a sua autonomia política, administrativa e financeira. 
Todavia, os entes federados abrem mão de sua soberania, 
constituindo-se a federação como uma 

 
[...]associação, uma união institucional de Estados, que dá lugar a 

um nove Estado (o Estado Federal), diverso dos que dele 
participam (os Estados-membros). Nela, os Estados Federados, 

sem perderem suas personalidades jurídicas, despendem-se de 
algumas tantas prerrogativas em benefício da União. A mais 
relevante delas é a soberania. (CARRAZA, 2013, pg. 148). 

 

Sabe-se que a Federação Brasileira, muito embora tenha se 
passado mais de um século de implantação do Federalismo, se 
encontra em um processo de consolidação visto que resultante do 

                                                           
2 Artigo 1º CF/88: Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição. 
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modelo americano3 coadunado com os avanços e retrocessos das 
Constituições 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. 

Conforme afirma Corralo, a Constituição Federal de 1988 
representa um momento de grande amadurecimento e 
consolidação democrática em um país que, em mais de cinco 
séculos de história, pouco desfrutou de liberdades democráticas. 

(2006, p. 149/150) 
Neste contexto, a autonomia municipal teve seu primeiro 

lampejo na reforma do texto constitucional de 1981, ocorrida em 
19264, quando do acréscimo da autonomia municipal entre os 
princípios constitucionais. 

Entretanto, foi a Constituição Federal de 19885 que 
reconheceu, efetivamente, o município como ente federativo, lhe 

outorgando autonomia político-administrativa e financeira, 
conforme descrevem os artigos 1º e 186 da Carta Magna. 

Em suas lições, Carrazza exalta a grande inovação7 trazida 
pela Constituição Federal de 1988, mencionando que “levantou 
diques aos caprichos do legislador (federal ou estadual) ou do 
                                                           
3 “O modelo federal de Estado, como o conhecemos contemporaneamente, corresponde a uma 
criação dos convencionais da Filadélfia, reunidos e 1787 com o objetivo de aprimorar a união dos 

Estados em que se haviam convertido, com a independência, treze das colônias britânicas da 
América do Norte”. (ALMEIDA, 2013, p. 03). 

4 "Substitua-se o art. 6º da Constituição pelo seguinte: "Art.    O Governo federal não poderá intervir 

em negócios peculiares aos Estados, salvo: I - para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em 

outro; II - para assegurar a integridade nacional e o respeito aos seguintes princípios constitucionais: 
[...] f) a autonomia dos municípios; disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon_sn/1920-1929/emendaconstitucional-35085-3-

setembro-1926-532729-publicacaooriginal-15088-pl.html 

5 Segundo Streck, a Constituição deve ser entendida como “o topos hermenêutico que conformará a 

interpretação do restante do sistema jurídico”, pois “a especificidade de uma hermenêutica 
constitucional está contida tão somente no fato de que o texto constitucional (compreendendo nele 

as regras e princípios) deve-se auto-sustentar, enquanto os demais textos normativos, de cunho 
infraconstitucional, devem ser interpretados em conformidade com aquele”. (2007, p. 249-262) 

6 Art. 18 CF/88: Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 
desta Constituição. 

7 Dentre as inovações presentes na Constituição de 1988, evidencia-se a competência exclusiva, 

atribuída ao município, para a elaboração de sua Lei Orgânica, demonstrando a sua capacidade de 
auto-organização e caráter protagonista. 
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intérprete, que, diante de preceitos tão categóricos, válidos e 
subsistentes por si sós, não podem desrespeitá-la, desconhecê-la ou 

modifica-la”, no que tange a concessão de autonomia aos 
municípios. (2013, p. 187) 

Muito embora fora positivada, a repartição de competência 
entre os entes federativos, em especial o que coube ao município, 

veio desacompanhada do correspondente aporte de recursos, 
impossibilitando o atendimento “a variada gama de demandas que 
passou a exercer”. (HERMANY; GIACOBBO, 2014, p. 06). 

Diante da situação posta, ressalta Caggiano a grande 
relevância da busca constante pela descentralização do poder 
político entre os entes federados e afirma que “o federalismo ainda 
se apresenta com uma mecânica incompleta, admitindo 

aprimoramentos e perquirição de novos caminhos de 
aprimoramentos da matriz”.  (2008, p. 144) 

Resta evidenciada a grande relevância da autonomia do 
município, outorgada pela Constituição Federal de 1988, visto que 
é o local onde os cidadãos mais se aproximam do Estado, bem 
como, a necessidade de aprimoramento da repartição de 
competências e a divisão dos recursos estatais. 
 
3 O poder local 

 
Ao abordamos a temática acerca do poder local, em especial 

no que concerne ao seu efetivo exercício, deve-se atentar a sua 

principal característica, qual seja, a descentralização do Poder 
Estatal, outorgando o processo de construção e aplicação de 
decisões públicas para a sociedade, no que couber. 

Esta aproximação da população ao Estado8 se dá no 

município, menor esfera da federação brasileira, onde é possível 
                                                           
8 Para Hamel “A busca pela efetivação dos chamados direitos fundamentais sociais é tarefa primeira, 

ao passo que os procedimentos democráticos de participação popular devem ser levados em conta 
como importante instrumento de legitimação do controle jurisdicional das leis. Com tal atitude 

estaria se evitando, inclusive, uma história política tragicamente marcada pelo domínio e pelo 
clientelismo político em relação às classes subalternas”. (2010, p. 161) 
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que o cidadão atue concretamente manifestando seus anseios, 
prioridades e efetuando a própria fiscalização da gestão pública na 

busca por uma melhor qualidade de vida e concretização da 
dignidade humana. 

Trata-se de um verdadeiro poder, emanado da Constituição 
Federal aos municípios e seus cidadãos, podendo ser compreendido 

através da conceituação de Max Webber, segundo o qual: 
 
Poder significa toda probabilidade de impor a própria vontade 
numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o 

fundamento dessa probabilidade. Dominação é a probabilidade de 
encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo, 
entre determinadas pessoas indicáveis; disciplina é a probabilidade 

de encontrar obediência pronta, automática e esquemática a uma 
ordem, entre uma pluralidade indicável de pessoas, em virtude de 

atividades treinadas. (WEBER, 2000, p. 33). 
 

É no espaço local, de vivência dos indivíduos que ocorre a 
concretização do poder local, que para Dowbor “está no centro do 
conjunto de transformações que envolvem a descentralização, 
desburocratização e a participação, bem como as chamadas novas 
“tecnologias urbanas””. (2016, p. 13/14). 

Nesse sentido, 
 
A designação “Poder local” significa, desde logo, isto: participação 
no exercício do poder público de entidades territoriais (pessoas 

colectivas) diferentes da entidade territorial Estado e dotadas de 
órgãos representativos democraticamente legitimados que visam 
a prossecução de interesses próprios das populações respectivas. 

(CANOTILHO, 2003, p. 361) 
 

Trata-se do fornecimento de uma condição de aproximação 

das pessoas ao Estado, onde é possível a atuação concreta dos 
cidadãos que se apossam dos espaços públicos, não apenas em 
decisões políticas, mas também no âmbito de fiscalização e 
concretização das tarefas atinentes ao Estado. Afirmam Hermany e 
Dupont “assim é que se pensa em um compromisso da ciência 
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política e do direito com a sociedade, na concreção de um modelo 
de gerência democrático e, necessariamente, participativo”. (2014, 

p. 03) 
Para Santin, o exercício do poder local 

 

Trata-se da reconstituição de espaços comunitários, capazes de 
recuperar a cidadania a partir do espaço local, reproduzindo 

identidades fora do Estado, mas legitimados por ele, os quais 
desencadeiam um processo de combinação e articulação 
permanente entre a democracia direta de participação voluntária 

dos cidadãos e a democracia representativa. (2010, p. 419) 
 

Os homens, diante desta perspectiva, devem unir-se, 
congregar-se, comunicar-se9, com o objetivo de desenvolvimento e 
aprimoramento progressivo, visando a própria satisfação pessoal 

dentro de um todo maior, a sociedade, com vistas ao seu bom 
andamento e a garantia da democracia. 

Cinge-se ao explanado a teoria da ação comunicativa, 
concebida por Jürgen Habermas, a qual objetiva a recuperação do 
conteúdo emancipatório na esfera de uma teoria reconstrutiva da 
sociedade (HABERMAS, 2003, v. 1, p. 21). Trata-se de uma forma 
de interação social em que os atores, orientados pelos atos 
comunicativos, utilizam a linguagem para essa finalidade. 
(CERQUEIRA; SOBRINHO, 2011, P. 203) 

 
[...] llamo acción comunicativa a aquella forma de interacción 

social em que los planes de acción de los diversos actores quedan 
coordenados por el intercambio de actos comunicativos, y ello 
haciendo uma utilización del linguaje (o de las correspondientes 

manifestaciones extraverbales) orientada al entendimento. Em la 

                                                           
9 Segundo Liton Lanes Pilau Sobrinho “Comunicação é sociedade. Por isso, é justamente no potencial 

comunicativo que se radicam as possibilidades de avanço ou retrocesso social. A não comunicação 

reveste-se em abandono, em isolamento e, em última análise, em estagnação social. Comunicações, 

por seu turno, traduzem possibilidades emergentes de crescimento e desenvolvimento, acenando 
para sempre renovadas comunicações e, dessa maneira, para novas formas de desenvolvimento 

social. Em outras palavras, desenvolvimento social é sinônimo de constante produção de 

comunicações, apenas assim é possível a complexificação sistêmica para, paradoxalmente, reduzir 
complexidade do entorno”. (2008, p. 203) 
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medida en que la comunicación sirve al entendimento (y solo al 

ejercicio de las influencias reciprocras) puede adoptar para las 
interaciones el papel de um mecanismos de coordinación de la 
acción y com ello haccer posible la acción comunicativa. 

(HABERMAS, 1997, p. 418)10 
 

Para Cerqueira e Sobrinho, “a ação comunicativa propicia o 

fortalecimento das relações horizontais de reciprocidade e 
cooperação, fazendo com que o interesse próprio de cada indivíduo 
seja sensível às necessidades públicas gerais e possibilitando, 
portanto, que os indivíduos ajam coletivamente”. (2011, p. 208) 

Não menos importante, está a denominada ideia ou o 
sentimento de pertencimento11 que deve estar atrelado de forma 
fundamental aos indivíduos, visto tratar-se de requisito 

indispensável ao exercício da cidadania e participação popular. 
Nesse diapasão indaga Martín: 

 
Por fim, o que nos faz cidadãos? Conforme a etimologia deveria 

responder: pertencer a uma cidade. “Cidade” significa uma 
coletividade de indivíduos organizada segundo determinadas 
crenças, normas e procedimentos que condicionam a ação 

comum e as ações individuais para enfrentar problemas e 
resolver conflitos: o espaço ou a esfera pública. Por sua vez, estas 
crenças, normas e procedimentos distribuem bens intangíveis, 

como hierarquia, autoridade e poder e também promovem a 
distribuição de outros bens tangíveis como a riqueza, a renda ou 

a propriedade. (2005, p. 30) 

                                                           
10 Tradução livre da autora: “Eu chamo a ação comunicativa para aquela forma de interação social na 

qual os planos de ação dos diferentes atores são coordenados pela troca de atos comunicativos, e isto 

faz uso da linguagem (ou das manifestações extraverbais correspondentes) orientadas para o 
entendimento. Na medida em que a comunicação serve ao entendimento (e somente ao exercício de 

influências recíprocas) pode-se adotar para as interações o papel de um mecanismo de coordenação 
da ação e como resultado, a ação comunicativa torna-se possível”. 

11 Portilho afirma que a questão de pertencimento está atrelada à cidadania, sendo os cidadão 

responsáveis pelos seus destinos: “Constituindo os indivíduos como agentes morais autônomos e 

responsáveis por seu próprio destino, o liberalismo inventou o autogoverno como um modo de 
regulação. No centro do moderno liberalismo estava a imagem, gerada pela ética protestante, de 

cidadãos enquanto trabalhadores, cuja identidade era amarrada ao trabalho. A identidade do 

cidadão-trabalhador era firmemente conservada e resguardada na produção derivando de sua 
legitimidade” (2004, p. 189) 
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Sentir-se parte de uma comunidade é fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade através da atuação ativa dos 
cidadãos. Trata-se do próprio exercício da cidadania, corolário e 
fundamento do Estado Democrático de Direito, seja através do voto 
(democracia representativa) ou através de democracia direta, com 
os instrumentos constitucionalmente previstos12, ou aqueles 
criados e usados em nossa democracia13. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, conforme já 
explicitado, a cidadania passou a ser um dos fundamentos basilares 
do Estado, merecendo a tutela e garantia inequívoca, visto que 
fundamenta a própria manutenção da democracia brasileira. 
Afirmam Costa e Reis 

 

Partimos do pressuposto de que a cidadania, enquanto qualidade 
do cidadão e no contexto atual, não pode ser definida como 
universal, haja vista que se é cidadão de um Estado específico do 

qual são exigidos estes direitos de cidadania. Deste modo, a 
cidadania está muito próxima do nacionalismo, já que a sua 
aquisição se dá a partir do conceito de nacionalidade, que é um 

conceito jurídico. Como defende Péces-Barba, “la expressión de la 
ciudadanía, la participación em la formación de la voluntad general, 
el ejercicio de la soberania, se sigue reservando a los ciudadanos de 

                                                           
12 Art. 14 Constituição Federal: A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto com igual valor para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I – Plebiscito; II – Referendo; III – Iniciativa Popular. 

13 “Em 1989, a Frente Popular (uma coligação do Partido dos Trabalhadores com o então Partido 

Comunista Brasileiro) assumiu a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, instaurando o que ficou 

conhecida como Administração Popular, a qual se reelegeu por mais duas gestões consecutivas (em 
1992 e em 1996). No bojo desse processo, desenvolveu-se, a partir daí uma modalidade de gestão 

pública, baseada na participação direta da população na elaboração e na execução do orçamento 

público, especialmente para a escolha das prioridades dos investimentos municipais. O chamado 

"Orçamento Participativo" de Porto Alegre, como ficou conhecida essa inovação, vem sendo 
reconhecido, desde então, como uma experiência bem-sucedida de participação popular e de 

governabilidade da gestão pública e, como tal, vem alcançando uma ampla repercussão no cenário 

político nacional e internacional, sendo interpretado no discurso de diversos atores políticos e sociais 
como uma estratégia para a instituição da cidadania no Brasil”.(FEDOZZI, 1998, p. 237) 
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pleno derecho, a los ciudadanos estatales”14. Deste modo, a tutela 

dos direitos de cidadania cabe ao Estado. (2011, p. 107) 
 

Assim, diante da garantia estatal da preservação dos direitos 
inerentes à cidadania e do sentimento de pertencimento, 
verdadeiro “empoderamento social”15 os cidadãos estão aptos “à 
discussão de ideias e projetos que no âmbito do espaço local 

satisfaçam suas necessidades e anseios, através de valores 
democráticos”. (FRANTZ; HAMMES; DORNELLES, 2014, p. 04) 

Corroborada com o já exposto, a participação do cidadão em 
um espaço próximo à sua realidade, onde perpassa o seu dia a 
dia16, aumenta o seu comprometimento com as decisões à serem 
tomadas e consequentemente as políticas públicas adotadas. Para 
Dowbor “aproximar o poder de decisão e de controle sobre os 

processos de desenvolvimento, das pessoas que arcarão com o 
benefício ou o prejuízo, e que estão, portanto, diretamente 
interessadas nos resultados, constitui simplesmente boa política 
administrativa”. (2016, p. 37) 

Mediante esta ótica, há a necessidade de um novo modelo de 
gestão, com a previsão e existência de espaços públicos para a 
participação popular e a efetivação de um poder local, muito 
embora ainda haja resistência à essa nova realidade. 

 

O ceticismo quanto à importância estratégica dos mecanismos 
participativos no nível local ainda é grande. É comum a visão de 

                                                           
14 Tradução livre da autora “a expressão da cidadania, a participação na formação da vontade geral, o 
exercício da soberania, ainda é reservada aos cidadãos com plenos direitos, aos cidadãos do Estado”. 

15 Para Hermany e Costa: “Na atualidade é imprescindível, dentro de uma política pública que busque 

a emancipação social local (empoderamento), que a atuação seja horizontalizada em rede. Afinal, em 

ambientes em que haja dirigismos coativos, não haverá a devida expressão da vontade dos atores 
sociais que compõe o tecido formativo das redes sociais”. (2009, p. 33). 

16 “O poder municipal decantado na Constituição revela a importância das municipalidades no contexto 

federal brasileiro. São os mais importantes entes para a concretização de direitos e políticas públicas, 
sobrelevado pela proximidade da população. Isso porque é nos municípios que as pessoas vivem e 

experenciam momentos felizes e tristes, cômicos e trágicos, vitoriosos e fracassados. São os governantes 

locais aqueles que mais proximidade possuem como dramas e o cotidiano e, consequentemente, tem as 
melhores condições para elaborar e executar políticas”. (CORRALO, 2012, p. 120) 
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que a organização comunitária que luta por uma casa de saúde ou 

pela canalização de um córrego, desaparece necessariamente 
apenas tenha obtido a sua reivindicação. Essa visão está evoluindo 
gradualmente para a compreensão de que as comunidades estão 

simplesmente aprendendo a participar da organização do seu 
espaço de vida, e de que o processo está mudando profundamente 
a forma como nos organizamos como sociedade, na medida em que 

assegura a transição de uma democracia representativa, exercida a 
cada quatro anos na boca da urna, para uma democracia 

participativa e permanente. (DOWBOR, 2016, p.32) 
 

Verifica-se assim a grande relevância de se garantir e 
promover a existência de meios de participação no local de maior 
proximidade do cidadão, onde este vive diariamente e será 
acometido diretamente pelas decisões tomadas, gerando um maior 

comprometimento em sua participação, ou seja, em seu município. 

De grande relevância e indispensável para a efetivação do 
poder local é a aplicação do princípio da subsidiariedade, enquanto 
limitador do poder estatal e garantidor da autonomia dos 
municípios sob a ótica da Constituição Federal de 1988 e o viés da 
descentralização. 
 
4 Princípio da subsidiariedade e a participação popular 

 
Trazer a discussão acerca de metas e programas para 

aplicação de recursos na esfera estatal mais próxima dos cidadãos, 
proporciona que estes contribuam de forma efetiva para o 

desenvolvimento local, sentindo-se “empoderados” através da 
perspectiva de participar17, contribuir e decidir o futuro do 
município onde vivem. 

                                                           
17 A participação no debate público tem grande importância, assim como declinado por Habermas: 
“A política deliberativa obtém sua força legitimadora da estrutura discursiva de uma formação de 

opinião e da vontade, a qual preenche sua função social e integradora graças à qualidade racional de 

seus resultados. Por isso, o nível discursivo do debate público constitui a variável mais importante”. 
(2003, p. 28) 
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Nesse liame, o princípio da subsidiariedade representa a 
possibilidade de autoadministração das unidades locais, com a 

gerência de suas políticas públicas e concretização da cidadania e 
democracia através do sentimento de pertencimento do indivíduo 
ao espaço local. 

Para Baracho, o princípio da subsidiariedade “deve ser 

interpretado como inerente à preservação das individualidades, 
dentro dos vários agrupamentos sociais” (1996, p.46), 
estabelecendo a possibilidade de gerência do espaço onde os 
indivíduos perpassam o seu cotidiano. 

Através da subsidiariedade que se vislumbra a repartição de 
atribuições entre os entes federativos, buscando a perfectibilização 
da atuação municipal, com vistas à concretização dos preceitos 

constitucionais democráticos. 
Segundo aduz Hermany “[...] a subsidiariedade, como 

critério definidor de competências no âmbito interno, mostra-se 
extremamente ponderada e equilibrada, ao mesmo tempo em que 
evidencia a importância do espaço de poder – muito especialmente 
do município [...]”. (2001, p.43) 

Baracho salienta que a subsidiariedade é o 
 

[...] princípio pelo qual as decisões, legislativas ou 
administrativas, devem ser tomadas no nível político mais baixo 
possível, isto é, por aqueles que estão o mais próximo possível 

das decisões que são definidas, efetuadas e executadas. Está assim 
o princípio de subsidiariedade relacionado com a situação 
constitucional definida nas competências dos entes que compõem 

o tipo de Estado consagrado (unitário, autônomo, regional e 
federal) e o processo de descentralização política e administrativa. 
(1996, p. 92) 

 

A partir da premissa de que o município, por ser o local onde 

os indivíduos vivem e perpassam seu dia a dia, também é onde se 
vislumbra mais facilmente as necessidades sociais, torna-se ele o 
ente federado onde melhor se perfectibiliza o princípio da 
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subsidiariedade, devendo der assegurado a limitação da 
intervenção de órgão ou coletividade superior. 

Nesse contexto, garantir meios de participação à população, 
através do princípio da subsidiariedade, torna-se diretamente 
proporcional a viabilização do exercício do poder local, uma vez 
que serve para “a legitimação de um espaço estatal (re)qualificado 

na estrutura contemporânea de decisões globais”. (HERMANY, 
2012, p. 24) 

Assim, observados os ditames constitucionais e legais, 
somente pode se falar em democratização quando da efetiva 
participação popular nas decisões que lhe couberem, como é o caso 
dos recursos públicos abarcados pelo orçamento impositivo, objeto 
de estudo do presente trabalho. 

 
5 As emendas parlamentares individuais no âmbito municipal 

 
Em consonância e em atendimento ao princípio da 

legalidade, anualmente, o poder executivo encaminha para análise 
e aprovação do poder legislativo, uma proposta de lei orçamentária 
a ser executada no ano posterior. Referida regramento, após todo o 
trâmite legislativo, torna-se a LOA (Lei Orçamentária Anual), a 
qual regrará todo o regime de gastos do governo no exercício 
seguinte à aprovação. 

Como peça integrante do Orçamento Público18,  a LOA deve 
estar de acordo com o PPA (Plano Plurianual)19, elaborado pelo 

Poder Executivo, sob o crivo do Poder Legislativo no intervalo de 

                                                           
18  Para Pascoal, orçamento público trata-se de “ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder 

Executivo, por um certo período e, em pormenor, às despesas destinadas ao funcionamento dos 

serviços públicos e outros fins adotadas pela política econômica do País, assim como a arrecadação 
das receitas criadas em lei. O moderno orçamento caracteriza-se, pois, por ser um instrumento de 

planejamento. É um instrumento dinâmico, que leva em conta aspectos do passado, a realidade 
presente e as projeções para o futuro”. (2015, p. 18) 

19 “De um ponto de vista geral, é possível dizer que o PPA é a lei orçamentária mais abstrata de todas, 

já que trata dos grandes objetivos da Administração pelo prazo de quatro anos, enquanto a LOA é a 

mais concreta, pois tem a função de estabelecer, detalhadamente, as receitas e despesas públicas de 
um dado exercício”. (PISCITELLI, 2014, p. 47). 
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04 em 04 anos, e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), 
elaborada e apreciada da mesma forma, em um intervalo anual. 

Por conseguinte, segundo o previsto nos artigos 63 c/c 166, §§ 3º e 
4º20 da Constituição Federal, o Poder Legislativo, através de seus 
parlamentares, poderá propor emendas21 à proposição de Lei de 
cunho orçamentário por parte do Poder Executivo, seja no âmbito 

da União, Estados ou Municípios. 
As Leis orçamentárias brasileiras possuem cunho 

autorizativo, cabendo aos gestores públicos realizarem as despesas 

                                                           
20 Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista: 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, 
§ 3º e § 4º; 

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. 

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento 
anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma 
do regimento comum. 

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente 
podem ser aprovadas caso: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, 
excluídas as que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou 

III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual. 

21 As emendas feitas ao Orçamento Geral da União, denominado de Lei Orçamentária Anual (LOA) – 

enviada pelo Executivo ao Congresso anualmente –, são propostas por meio das quais os 

parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos públicos em função de 
compromissos políticos que assumiram durante seu mandato, tanto junto aos estados e municípios 

quanto a instituições. Tais emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens 

(rubricas) do projeto de lei orçamentária enviado pelo Executivo. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/emendas-ao-orcamento 

https://www12.senado.leg.br/orcamento/loa
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/emendas-ao-orcamento
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devidamente previstas no respectivo orçamento, não se revestindo 
de caráter impositivo a sua execução. 

Nesse sentido leciona Piscitelli, 
 

[...] no Brasil, o orçamento é, via de regra, autorizativo e não 
impositivo. Desse modo, o que se tem é mera previsão de gastos, 
que serão realizados de acordo com a disponibilidade das receitas 

arrecadadas no exercício. A previsão de uma dada despesa não 
necessariamente implica sua realização, já que o Poder Executivo 

tem a discricionariedade de ajustar os gastos públicos diante das 
necessidades que se realizam ao longo do exercício[...] (2014, p. 58) 
 

Todavia, à partir da aprovação e promulgação da Emenda 
Constitucional nº 86 de 2015 houve tênue mudança de paradigma 
ao instituir certa impositividade de parcelas de despesas fixadas no 

orçamento, muito embora não tenha modificado o caráter 
autorizativo do orçamento público brasileiro. 

A principal mudança promovida pela EC 86/201522 foi a 
reserva do percentual de 1,2% da Receita Corrente Líquida (RCL), 
dentro da proposta orçamentária apresentada pelo Poder 
Executivo, como limite destinado às emendas individuais 
parlamentares à Lei Orçamentária Anual, de caráter impositivo. 

                                                           
22 Emenda Constitucional 86/2015: Art. 1º Os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal passam a 
vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 165. ................................................................................. 

................................................................................................... 

§ 9º............................................................................................ 

......................................................................................................... 

III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados 
quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das 
programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do art. 166."(NR) 

"Art. 166. ................................................................................. 

.......................................................................................................... 

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um 

inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo 

Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de 
saúde. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#cfart165%C2%A79iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art166%C2%A79
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Nesse sentido, o chefe do Executivo, ao planejar o 
orçamento, deverá contar com a provável alteração, pela via da 

iniciativa parlamentar, por emenda legislativa, de despesas que 
correspondam a até 1,2% da Receita Corrente Líquida dessa 
mesma proposta.  

Dentro do percentual fixado, o valor equivalente a 50 %, 

deverá ser destinado a despesas com ações e serviços públicos de 
saúde, em reforço à já existente vinculação constitucional de 
receitas para a área da saúde. 

Em uma primeira análise, a aprovação da PEC do orçamento 
impositivo representou a retirada do governo do poder de pressão 
sobre os parlamentares que “trocavam” o apoio à determinadas 
matérias de interesse do governo, para a liberação de recursos por 

eles indicados, ante o caráter, agora, impositivo da emenda 
proposta. 

Todavia, no que tange a questão da democratização e da 
participação popular nas decisões e gestão dos recursos públicos, 
esta permanece inalterada, uma vez que a alocação dos recursos 
permanece sob o crivo dos parlamentares, de forma totalmente 
contrária à efetivação do poder local. 

Nesse aspecto, Tollini, assim pondera 
 

Mesmo se desconsiderarmos as motivações escusas que às vezes 
condicionam a apresentação de emendas individuais, há 
problemas relacionados com a alocação e a eficiência dos gastos 

públicos decorrentes desse processo. Essas emendas não refletem 
prioridades estabelecidas por uma política nacional coordenada 
para enfrentar um determinado problema no país, mas sim os 

interesses de indivíduos que buscam solucionar problemas locais. 
(2008, p. 15) 

 

Mesmo o município que for destinatário da emenda 
parlamentar, em razão da indicação de determinado parlamentar, 
resta prejudicado com esta prática, uma vez que a alocação dos 
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recursos fica sob o crivo de uma única pessoa e não da comunidade 
a qual efetivamente conhece as necessidades locais. 

Evidencia-se assim, que o orçamento impositivo representa, 
atualmente, uma espécie de desconcentração administrativa, o que 
não importa em maior autonomia local. Tal afirmativa vem de 
encontro a visão de criação e fomento de uma cidadania ativa, 

através da participação dos cidadãos “empoderados”, em seu 
município, afim de delimitar e decidir sobre a alocação de recursos 
públicos com vistas à efetividade das políticas públicas à eles 
inerentes. 

 
6 Conclusão 

 

Ao finalizar o presente estudo, verifica-se que, com o 
advento da Constituição Federal de 1988, muito embora já 
houvesse previsão anterior, o município passou à condição de ente 
federado, acumulando autonomias diante da outorga de 
competências pela carta magna. 

Verificou-se a grande relevância do município, enquanto 
menor parcela estatal, em aproximar os indivíduos do Estado que, 
através do exercício da democracia, devem empoderar-se e 
contribuir para o exercício da cidadania. 

Referido exercício se dá através da efetividade do poder local 
coadunado com a participação popular. Diante da ideia de 
pertencimento dos indivíduos, em um espaço próximo à sua 

vivência diária, há um aumento de comprometimento com as 
decisões a serem tomadas, visto que diretamente interessados nos 
resultados práticos destas. 

O Princípio da Subsidiariedade, por sua vez, atua no âmbito 

municipal como garantidor da autonomia diante dos demais entes 
federados garantindo uma efetiva repartição de atribuições, 
possibilitando a tomada de decisões de forma mais realista e de 
acordo com as necessidades do espaço local e as pessoas que ali 
vivem. 
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A promulgação da Emenda Constitucional 86/2015 trouxe 
uma falsa impressão de aproximação da sociedade com a gestão do 

orçamento público, uma vez que, ao invés de disponibilizar 
mecanismos de participação popular, outorgou o poder, 
impositivo, da execução de emendas orçamentárias para um único 
indivíduo no exercício de mandato político. 

Assim, a temática do orçamento impositivo, muito embora 
tenha minimizado o âmbito da discricionariedade do poder 
executivo quando da aplicação dos recursos legalmente previstos, 
em nada contribuiu para a democratização do poder local e a 
aproximação dos cidadãos do Estado, com a finalidade de 
aprimoramento da alocação dos recursos de acordo com as 
necessidades do espaço local. 
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A responsabilidade civildos provedores de 

internet por atos de terceiros 
 

Aline Battistella1 
 
 

1 Introdução 

 
A sociedade atual vive a era da informação. Tal situação 

decorre do grande avanço da tecnologia, por meio da internet. A 
grande rede mantém, organiza e distribui a informação, de modo 
rápido e contínuo, rompendo as noções de tempo e espaço. 
Todavia, essa facilidade de armazenamento, transmissão e consulta 
de dados pode gerar danos e ocasionar responsabilidade civil aos 
seus provedores. 

Diante desse cenário, pretende-se fazer uma reflexão acerca 
da responsabilidade civil dos provedores de internet pelos atos de 
terceiros, à luz da Lei n. 12.965/2014, que instituiu o Marco Civil da 
Internet. Esse diploma legal disciplinou princípios, direitos e 

deveres para o uso da internet no Brasil, bem como identificou o 
sistema de responsabilidade civil adequado para orientar a relação 
existente entre provedor e os usuários da rede, quando terceiro 
inserir conteúdo danoso em desfavor do internauta. 

                                                           
1 Graduada em Direito pela Universidade de Passo Fundo, Campus Casca.RS. Advogada. Aluna da 

Pós-graduação em Processo Civil da Faculdade de Direito da UPF. Membro do grupo de pesquisa da 
Faculdade de Direito denominado “Balcão do Consumidor: instrumento de transformação da 

realidade social”. E-mail: alinebattistella@sis10.com.br.   

mailto:alinebattistella@sis10.com.br
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Para tanto, busca-se compreender a internet como relação 
de consumo, observando que, ao mesmo tempo, ela proporciona 

facilidades para o acesso à informação e oferece espaço para que 
ocorram eventuais danos aos internautas. 

Ainda, analisam-se os principais pontos da Lei n. 
12.965/2014, com objetivo de identificar o conteúdo que o 

legislador dispôs no sistema jurídico denominado Marco Civil da 
Internet. Nesse contexto, destaca-se a matéria da responsabilidade 
civil dos provedores de aplicação da internet, por danos 
decorrentes do conteúdo gerado por terceiros.  

 
2 A internet como relação de consumo 

 

Com o avanço da tecnologia da informação, a internet trouxe 
inúmeras formas de comunicação entre as pessoas e a facilidade de 
efetuar compras pelos meios virtuais, que são reguladas pelo 
Código de Defesa do Consumidor. Logo, a internet é responsável 
pela efetivação do comércio eletrônico que, atualmente, tornou-se 
um dos maiores meios de circulação de bens. Ainda, a propaganda 
e o marketing ganharam espaço e competitividade neste mercado 
digital, aumentando o público alvo com a difusão de informações, 
que transformaram o mundo e criaram uma nova forma de efetuar 
negócios. 

Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor, em vigor 
desde a década de 90, quando se consolidou o uso da internet, não 

possui disposições sobre o comércio eletrônico, o que cria uma 
lacuna no sistema jurídico dos consumidores, diante da denominada 
sociedade da informação. As contratações realizadas no espaço 
virtual precisam de uma lei específica2 para tipificar o contrato 

eletrônico, bem como para tutelar os direitos e deveres de 
fornecedores e consumidores (AZEVEDO; KLEE, 2013, p. 4).  

                                                           
2Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 281/2012 que visa alterar o Código de Defesa do 

Consumidor, Lei n. 8078/90, para aperfeiçoar as disposições gerais do capítulo I, do Título I e dispor 
sobre comércio eletrônico. 
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Embora os contratos eletrônicos não estejam previstos no 
Código de Defesa do Consumidor, sua utilização configura uma 

relação de consumo. Explica Pinheiro que “as regras previstas pelo 
Código do Consumidor aplicam-se tanto ao mundo real como ao 
virtual”. Com isso, não se faz distinção entre o consumidor virtual 
e o consumidor presencial, pois a eles se aplica o mesmo modelo de 

proteção (2010, p. 116). 
A euforia gerada pelo crescimento do comércio eletrônico 

alterou as formas de contratar de modo on-line, desenvolveu uma 
maneira mais rápida de comprar e vender e garantiu que o 
consumidor em tempo real, possa acessar várias ofertas nacionais 
ou estrangeiras, a partir de um simples click. Desse modo, percebe-
se que a internet possui uma aparência de liberalidade e que, 

muitas vezes, revela-se como uma ferramenta de desequilíbrio 
contratual entre fornecedor e consumidor, principalmente frente 
ao consumidor que é o sujeito vulnerável que adere aos contratos 
e, posteriormente, encontra-se insatisfeito com o produto recebido 
(AMARAL JÚNIOR; VIEIRA, 2013). 

Neste sentido, Taveira Jr. explica que apenas uma minoria da 
população possui conhecimento próprio de como funciona a 
internet, o que dificulta a proteção do cidadão dentro da grande 
rede. Em estudos realizados, 90% das pessoas entrevistadas 
afirmavam possuir conhecimentos dos cookies3, mas “apenas 14% 
deles efetivamente tinham conhecimento real sobre eles”. É 
perceptível que os riscos da tecnologia por estes usuários são 

desconhecidos e que, por isso, sua vulnerabilidade é muito maior 
perante os outros internautas que detêm o conhecimento do 
funcionamento deste aparato. (2014, p. 9). 

                                                           
3“Cookies são pequenos arquivos de texto oriundos de um website, que são gravados no disco rígido 
de determinado computador e utilizados por seu programa navegador. Seu objetivo básico é tornar 

mais conveniente a utilização da Internet, evitando que certos dados precisem ser fornecidos a cada 

vez que uma página é visitada, armazenando informações relativas às preferências de um usuário” 
(LEONARDI, 2012, p. 418). 
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Nessa linha, informações autênticas sobre produtos dentro do 
mercado eletrônico fortalecem os consumidores, de modo que 

diminuem a vulnerabilidade no ambiente digital, em face de cumprir 
o dever da boa-fé objetiva dos contratos. Além disso, refere Marques 
que a “transparência significa informação clara e correta sobre o 
produto a ser vendido, o contrato a ser firmado, significa lealdade e 

respeito nas relações entre consumidor e fornecedor, mesmo na fase 
pré-contratual” (2006, p. 715), o que demonstra que o dever de 
informar deve ser realizado, principalmente, no ambiente digital. 

Os contratos eletrônicos de consumo são contratos de 
adesão4 celebrados na internet, sem qualquer contato físico entre 
as partes. Assim, para ocorrer a compra do produto pelo 
consumidor, basta que este se submeta às regras contratuais já 

estabelecidas pelo fornecedor. O contrato estabelece a fusão da 
oferta com a aceitação, juntamente com o elemento volitivo, que é 
determinante para a concretização do negócio jurídico. A correta 
efetivação do negócio jurídico se dá através de um click5, que 
constitui a linguagem da aceitação da transação comercial por 
parte do consumidor (KLEE, 2014, p. 207-208).     

Com isso, verifica-se que essas relações são complexas, em 
virtude de acontecerem no campo virtual, ainda por constarem de 
condições gerais de negócios, padronizadas e elaboradas para 

                                                           
4Artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor: “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham 

sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de 

produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 

conteúdo. § 1o: A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. 

§ 2o: Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a 

escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2o do artigo anterior. § 3o: Os contratos de 
adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo 

tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo 

consumidor. § 4o: As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser 
redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. § 5o: (Vetado.)”. 

5Conforme Modenesi “a categoria em análise é largamente reconhecida pela doutrina nacional, sendo 

considerada um contrato eletrônico por adesão, no qual os consumidores, por intermédio de um 
simples “clique”, manifestam a vontade de contratar. O fato de os contratos por clique serem uma 

espécie de contrato por adesão é de fundamental relevância, uma vez que essa característica é 

responsável por alguns dos principais desafios no que concerne à proteção do ciberconsumidor” 
(grifo nosso) (2014, p. 309). 
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atender uma “universalidade de contratantes”. E, se melhor 
observado pode-se qualificar essas situações como hipercomplexas. 

Tal “hipercomplexidade decorre do avanço tecnológico, da 
universalização da comunicação, da desterritorialização das 
transações comerciais que provocou a massificação e a 
desmaterialização dos contratos” (TONIAL, 2009, p. 182-183). 

Portanto, a massificação dos contratos eletrônicos trouxe uma 
crise de confiabilidade dentro do sistema, em que o consumidor 
possui a árdua tarefa de obter informações claras e precisas sobre 
produtos virtuais sem contato físico com o fornecedor (MODENESI, 
2014, p. 313-314).  

Na verdade, o consumidor perdeu a possibilidade de dialogar 
ou negociar com o fornecedor sobre a necessidade e utilidade do 

produto que pretende adquirir. Passou a existir uma nova forma 
de negociação unilateral, silenciosa, visual e virtual, gerando a 
despersonalização do contrato. Como explica Marques: “nos 
contratos eletrônicos, o fornecedor não tem mais "rosto", não mais 
aparece (ou podendo mesmo não existir) fisicamente ou 
territorialmente, pois alguns fornecedores globais são redes de 
distribuição sem sede fixa [...]”. Nessa senda, os contratantes estão 
identificados por máquinas, que recebem sinais, senhas ou 
protocolos, mas que não transacionam com os consumidores (2011, 
p. 6). 

Salienta-se que a internet, além de difundir a informação, 
criou formas de gerenciamento de bancos de dados dos seus 

usuários, promovendo uma proliferação descontrolada dos dados 
pessoais dos consumidores. Estes dados, muitas vezes são fornecidos 
pelo próprio usuário através de cadastros realizados para efetuar 
compras ou até mesmo registros em sites para obter informações e 

propagandas. No entanto, estas empresas vêm disponibilizando o 
catálogo de seus clientes para outras, gerando a difusão desses dados 
e propaganda via e-mail (CARVALHO, 2011, p. 12). 

Ocorre que esta prática se tornou bastante frequente e não 
passa de uma estratégia de baixo custo para as empresas que 
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visam difundir sua marca. Desse modo, os bancos de dados 
pessoais ganharam valor econômico, transformando-se em 

negócios comerciais, formando uma verdadeira indústria da 
informação. Estes arquivos eletrônicos e programas de 
computador utilizados para monitorar e catalogar os passos dos 
usuários potencializam violações à pessoa em sua liberdade e 

intimidade (CARVALHO, 2011, p. 12). 
A prática do envio de mensagens com informações, 

propagandas e publicidade via internet deve ser considerada uma 
prática abusiva no mercado de consumo, pois o spam6 ou a 
mensagem indesejada somente pode ser enviada ao consumidor 
quando por ele solicitada. Não se trata de vedar a liberdade de 
comunicação garantida pela Constituição Federal, mas sim 

assegurar o direito à intimidade e privacidade do consumidor que 
não optou em receber aquela mensagem e, justamente por isso, não 
vê nenhuma utilidade na oferta enviada (MORATO, 2011, p. 4-5). 

Portanto, embora o Código de Defesa do Consumidor possa 
ser aplicado às relações de consumo virtuais, faz-se necessária a 
alteração do mesmo, para que contenha regulação específica para o 
comércio eletrônico e seus usuários na rede. Diante da dinâmica da 
tecnologia, torna-se imprescindível a elaboração de normas 
essenciais à flexibilidade que o sistema exige, principalmente no 
tocante a proteção da pessoa, sua intimidade e sua privacidade, 
assegurando o princípio da boa-fé objetiva, como forma de garantir 
e equilibrar os direitos da parte mais fraca e vulnerável na relação de 

consumo.  
Nesse viés, foi promulgada a Lei n.12.965/14, que disciplina o 

Marco Civil da Internet revelando-se como um importante 
dispositivo de garantia dos direitos fundamentais do cidadão. 

  

                                                           
6 Explica Lemos que “uma definição “utópica” do spam poderia apontá-lo como todo e-mail que não 

seja útil ao destinatário, ou que este tenha preferido não haver recebido. Uma definição “prática” 

seria aquela que identificasse objetivamente no spam elementos que o qualificassem como inútil e 
indesejado e pudesse orientar os mecanismos de repressão à sua prática” (2014, p. 18). 
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3 O Marco Civil da Internet criado pela Lei n. 12.965/20147 
 

A Lei do Marco Civil, publicada na data de 23 de abril de 
2014, foi considerada um avanço para os usuários da rede mundial 
de internet, pois inseriu um tratamento amplo de regularização do 
ambiente digital. O texto legal tratou sobre os direitos e garantias 

dos usuários, efetivando normas a respeito da responsabilidade dos 
intermediários. Antes da promulgação da Lei n. 12.965/14, os 
Tribunais se valiam do Código de Defesa do Consumidor 
juntamente com o Código Civil para regular a matéria e formaram 
uma jurisprudência que impulsionou a aprovação da mencionada 
lei e definiu alguns pontos principais, como a responsabilidade dos 
provedores de internet. 

O Marco Civil da Internet ficou conhecido como a legislação 
brasileira da internet, em razão de seus princípios e garantias 
aplicáveis aos usuários, como também pela importância que a lei 
trouxe para a responsabilidade civil dos provedores de internet, 
gerada por atos de terceiros. O Brasil com esta nova legislação 
equipara-se a países como Eslovênia, Holanda e Chile, que dispõem 
de legislação própria de regulação da matéria. (ATHENIENSE, 2014).  

Salienta-se que a força política concedeu auxílio para a 
promulgação da lei, a partir do conhecimento das práticas de 
espionagem dos Estados Unidos sobre outros países, inclusive o 
Brasil. Então, o governo enfatizou e impulsionou a aprovação do 
Marco Civil da Internet com objetivo de garantir o direito à 

privacidade e, principalmente, à liberdade de expressão, visando o 
desenvolvimento do país (LEMOS, 2014, p. 8).   

A Lei n. 12.965/14 está de acordo com a nova plataforma 
mundial que permite trazer efeitos legais diretos e indiretos para o 

mercado, tais como a aplicação da liberdade de expressão e da 
privacidade dos dados dos usuários na rede. Além disso, a lei 
abarca princípios como o uso de código aberto e da permanência 

                                                           
7Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 
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do conteúdo publicado, o que demonstra o interesse dos usuários 
em manter seus trabalhos no ambiente digital, bem como o poder 

de se expressar sem que haja censura (PINHEIRO, 2014, p. 94-95). 
Nesse viés, o princípio da neutralidade da rede8 retrata uma 

espécie de garantia para que os pacotes de dados que circulam no 
ambiente virtual sejam comercializados de forma isonômica, sem 

qualquer distinção de conteúdo. Ou seja, para que exista a 
neutralidade da rede, o provedor de conexão9 não pode escolher o 
que o usuário deseja acessar, pois tudo o que trafega na grande 
rede deve ser disponibilizado sem discriminação (CARNIO; 
GUERRA FILHO, 2014, p. 24). 

No que se refere à proteção da privacidade dos usuários, está 
prevista no artigo 3°, inciso II10 da Lei n. 12.965/2014, como um 

dos princípios que disciplinam o uso da internet no Brasil, além 
disso, encontra-se amparada no artigo 7° da mesma Lei, que trata 
dos direitos dos usuários, em especial o direito da inviolabilidade 
da intimidade e da vida privada. Deste modo, o internauta possui o 
direito de não ter dados particulares publicados sem o seu 
consentimento livre e expresso (MOLON, 2014).  

Por fim, menciona-se que “[...] na prestação de serviços de 
internet e no próprio uso, deverão ser sempre observados os 
pilares ou fundamentos previstos” no texto do artigo 2°11 da Lei do 
Marco Civil da Internet, referente a “liberdade de expressão”, 
                                                           
8Princípio positivado no artigo 3°, inciso IV, da Lei n. 12.965/2014: “preservação e garantia da 

neutralidade de rede”. E no caput artigo 9°da Lei: “o responsável pela transmissão, comutação ou 

roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por 
conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação”. 

99Definido pela Lei do Marco Civil da Internet no artigo 5°, inciso V: “conexão à internet: a 
habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a 
atribuição ou autenticação de um endereço IP”. 

10Artigo 3°, inciso II, da Lei n. 12.965/2014: “A disciplina do uso da internet no Brasil tem os 
seguintes princípios: [...] II – proteção da privacidade”. 

11Artigo 2° da Lei n. 12.965/14: “A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o 
respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os 

direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; 

III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre 
concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede”. 
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devendo ser eliminada qualquer censura que a remoção dos 
conteúdos extrajudicialmente poderia caracterizar, visto que 

anterior a lei, nada era garantido na legislação brasileira (JESUS; 
MILAGRE, 2014, p. 19).  

Conforme aduz Florêncio Filho, este princípio enfatiza uma 
proposta da internet que é “reunir o maior número de informações 

em sua maior diversidade. O balizamento está na proteção aos 
direitos da intimidade, que, em tempos hodiernos, está cada vez 
mais difícil de se sopesar”, isso porque, a maior parte das 
informações encontram-se disponíveis na grande rede. Essa 
aproximação das pessoas em virtude da sociedade da informação 
gera uma colisão entre princípios como a liberdade de expressão e 
a privacidade, que só pode ser resolvida pelo princípio da 

proporcionalidade (2014, p. 32-33). 
Também, o Marco Civil da Internet estabeleceu os objetivos12 

que disciplinam o uso da internet no Brasil, garantindo o direito de 
inclusão digital a todos os cidadãos.  Assim, a internet deve 
proporcionar “acesso à informação, ao conhecimento e à 
participação na vida cultural e na condução de assuntos públicos”, 
bem como promover a inovação e fomentar a difusão de novas 
tecnologias que facilitem o uso e o acesso à grande rede e, por fim 
estabelecer padrões tecnológicos abertos “que permitam a 
comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre 
aplicações base de dados” (JESUS; MILAGRE, 2014, p. 24). 

No que tange ao acesso à internet, a implementação no 

Brasil depende de “grande aparato tecnológico para efeito de 
colocar o sinal à disposição de todos, afora a disponibilização de 
máquinas e equipamentos que permitam a conexão e uso da 
internet”. Além disso, a problemática não é somente estrutural, 

                                                           
12Artigo 4° da Lei n. 12.965/2014: “A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a 

promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e 
à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; III - da inovação e do fomento à 

ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e IV - da adesão a padrões 

tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre 
aplicações e bases de dados”. 
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mas também educacional, visto que de nada adianta os cidadãos 
estarem conectados à rede, se não possuem conhecimento prévio 

para o manuseio da tecnologia (LEITE, 2014, p. 253-255).   
Outro objetivo do Marco Civil da Internet é o direito de 

acesso à informação, que deve ser visto de forma ampla, pois 
engloba a liberdade individual de receber, encaminhar e acessar a 

informação perante qualquer usuário na rede, bem como o “direito 
da coletividade de procurar, acessar, receber e difundir 
informações, mesmo que estejam em poder do Estado” (CARNIO, 
2014, p. 265). 

Quanto ao objetivo da inovação e do fomento à ampla 
difusão das novas tecnologias e modelos de uso e acesso, observa-
se que a lei trouxe um instituto que visa efetivar uma 

responsabilidade conjunta, das esferas federal, estadual e 
municipal com intuito de aprimorar e desenvolver a internet no 
Brasil. Para tanto, estabelece melhor infraestrutura das redes, para 
dar ênfase à prática de armazenamento, gerenciamento e 
divulgação de dados. Conforme Cots promover, “a qualidade 
técnica, a inovação, e a difusão das aplicações de internet, sem 
prejuízo à abertura, à neutralidade e à natureza participativa” 
(2014, p. 292). 

Por fim, o objetivo de adesão a padrões tecnológicos abertos 
que permitam a comunicação, a acessibilidade e a 
interoperabilidade, ou seja, que o “usuário possa utilizar o mesmo 
software para interação com outros softwares e com as mais 

diferentes plataformas”. Ressalta-se que o padrão fechado evita 
que terceiros possam acessar o código-fonte e possibilitar ao autor 
do software omitir suas funções, aumentando a invasão da 
privacidade, sem ter prévio controle (ALEXANDRE DE OLIVEIRA, 

2014, p. 306). 
Cumpre frisar que o Marco Civil da Internet extinguiu as 

lacunas existentes entre os provedores de internet e a questão dos 
prazos para preservação dos dados de usuários registrados na 
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rede. Deste modo, os provedores de conexão13 deverão manter as 
informações armazenadas pelo período de um ano, com total sigilo 

dos registros das conexões de seus usuários, isso facilitará a 
identificação dos responsáveis pela divulgação de materiais 
ofensivos e ilícitos disponibilizados na rede. (GIACCHETTA; 
FREITAS; MENEGUETTI, 2014). 

Não há dúvidas acerca do avanço do trato jurídico realizado 
pela Lei n. 12.965/14 nas relações advindas da internet, 
reafirmando direitos e garantias individuais, através da liberdade 
de expressão, proteção da vida privada e da intimidade. Dessa 
forma, o legislador criou uma linha de proteção, cabendo, agora 
aos tribunais a efetivação e aprimoramento na aplicação da norma 
ao caso concreto, admitindo aos particulares o uso livre e de acordo 

com o que está autorizado. 
O Marco Civil da Internet demonstra, de forma clara, o 

objetivo do Brasil em integrar processos de inovação global e para 
isso precisa de estrutura técnica adequada e estrutura jurídica 
eficaz, que regule as relações dos internautas. Diante disso, 
verifica-se a necessidade de compreender como funciona a 
responsabilidade civil dos provedores de internet em decorrência 
do conteúdo gerado por terceiros. 

 
4 A responsabilidade civil dos provedores decorrente do 
conteúdo divulgado por terceiros 

 

A problemática relativa aos provedores de internet por 
serviços prestados decorre da má utilização dos meios virtuais, a 
qual se reflete em danos que podem violar os direitos de 
personalidade dos usuários. Observa-se que os provedores 

constituem a rede mundial de computadores que interligam a 

                                                           
13Artigo 13 da Lei n. 12.965/2014: “Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de 

sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente 
controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento”. 
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internet e, consequentemente, disponibilizam todas as informações 
que são veiculadas em várias formas de conexão.  

Considerando que dentro de uma sociedade repleta de 
valores democráticos, o bem jurídico protegido é a livre circulação 
da informação, percebe-se que os danos causados aos usuários da 
rede mundial de computadores, envolvem a existência de um autor 

que propaga no meio virtual uma informação com conteúdo lesivo. 
Todavia, é preciso definir quais as mensagens virtuais trazem 
consigo a liberdade de expressão que será restringida, quando 
atingir maliciosamente um usuário, mediante um juízo de 
ponderação de valores para resolver a colisão de direitos (AQUINO 
JÚNIOR, 2014, p. 07). 

A Lei do Marco Civil da Internet trouxe consigo a abordagem 

acerca do controverso tema relativo à responsabilidade civil por 
danos causados por conteúdos gerados por terceiros. O legislador, 
conforme refere Alvarez de Oliveira “delineou a responsabilização 
civil dos agentes envolvidos caso não observadas as normas 
estabelecidas”, mas não referiu expressamente quem são esses 
agentes, pois “[...]ora fala em provedores de conexão, ora em 
provedores incumbidos da guarda de registros, ora se refere a 
servidores e ainda a administradores” (2014, p. 01). 

Inicialmente constata-se que os provedores de conexão à 
internet não estão vinculados a responsabilidade civil pelos danos 
causados aos usuários, em razão da natureza do serviço prestado, 
nos termos do artigo 1814 da Lei n. 12.965/14. Conforme explica 

Rocha “esta modalidade de provedor não oferece ferramentas 
(aplicações) de divulgação de conteúdo, mas, tão somente, os 
meios através dos quais os seus usuários podem acessar outros 
provedores, ditos, de aplicações” (2014, p. 830). 

Quanto aos provedores de serviço de acesso à internet, 
verifica-se que estes, de regra prestam “serviço de transmissão de 

                                                           
14Artigo 18 da Lei n. 12.965/2014: “O provedor de conexão à internet não será responsabilizado 
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros”. 
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informações e não controlam o conteúdo das mensagens 
transitadas, aspecto que impacta decisivamente na questão relativa 

à análise de sua responsabilidade civil”. No entanto, se existir a 
intervenção dos provedores no que se refere ao conteúdo, passará 
a ser fornecedor de conteúdo e logo, poderá estar sujeito a eventual 
responsabilização (AQUINO JÚNIOR, 2014, p. 09). 

Esses provedores são considerados intermediários, pois não 
produzem a informação, apenas estão situados entre os 
fornecedores originais e aquele que acessa a informação 
diretamente, ou seja, não exercem influência sobre o objeto 
transmitido. Assim, “não ocorre distribuição, mas sim o mero 
acesso a um local no qual a decisão de acessar e o custo pelo uso 
ficam por conta do usuário; a posição do servidor é meramente 

passiva” (LORENZETTI, 2004, p. 449). 
Ainda, vale mencionar que os provedores de pesquisa já 

foram exonerados de sua responsabilização em razão dos 
conteúdos exibidos como resultado de pesquisas realizadas por 
seus usuários, consoante decisão do Superior Tribunal de Justiça, 
que se refere ao famoso episódio da apresentadora de televisão 
Xuxa Meneguel, que pleiteou a retirada das expressões “Xuxa 
pedófila” ou qualquer outra expressão encontrada na rede que 
pudesse identificar estes termos (SOUZA, 2014, p. 805). 

Deste modo, estes provedores não podem ser obrigados a 
eliminar de seu sistema resultados provenientes da busca de certo 
termo ou expressão, pois a vítima pode processar o responsável 

direto pela postagem do material danoso, ou seja, aquele que 
efetivamente publicou. O provedor de pesquisa “apenas indexa a 
informação livremente encontrada na rede” e apresenta o 
resultado procurado para o usuário (SOUZA, 2014, p. 806). 

Explica Vainzof, que inicialmente é melhor delimitar a 
responsabilidade dos provedores de aplicação15, que no contexto da 

                                                           
15Artigo 5°, inciso VII, da Lei n. 12.965/2014: “aplicação de internet: o conjunto de funcionalidades 
que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”. 
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Lei n. 12.965/2014 “são utilizados como plataformas de 
funcionalidades que não moderam, controlam, monitoram ou 

filtram diretamente o conteúdo nele existente, conteúdo este criado 
e inserido por seus usuários” (2014, p. 192). 

Outrossim, observa-se que deve ser responsabilizado, 
diretamente por um dano causado por meio do provedor de 

aplicação, aquele terceiro que publicou o material ilícito na página 
da internet, cabendo à pessoa lesada buscar indenização contra 
este, pois os provedores de aplicação fornecem apenas um meio 
para a prática de atividades na internet, seja ela lícita ou ilícita 
(VAINZOF, 2014, p. 192). 

O teor do artigo 1916 da Lei n. 12.965/14, leva em consideração 
a liberdade de expressão e a proteção da privacidade, pois “somente 

responsabiliza civilmente os provedores de aplicações por conteúdos 
gerados por terceiros (como postagens, vídeos etc.) se, após ordem 
judicial específica, esses provedores não retirarem o conteúdo 
ofensivo” (ALVAREZ DE OLIVEIRA, 2014, p. 09). 

A lei trata especificadamente dos provedores de conteúdo, 
que poderão ser responsabilizados pelos atos ilícitos praticados por 
seus usuários que “ocorrerá quando, exigido nos termos da lei, o 
provedor de aplicações não atuar com diligência e nos limites de 
suas possibilidades técnicas para tornar indisponível o conteúdo 
considerado infringente” (ROCHA, 2014, p. 830). 

É reconhecido que o provedor que oferece as ferramentas 
virtuais para divulgação da informação deve ser responsabilizado 

pelas lesões aos direitos dos internautas, causadas por seus 
usuários, mas desde que fique comprovado o “não atendimento à 
ordem judicial específica, dentro de prazo determinado, para 
tornar o conteúdo indisponível” (MADALENA, 2014, p. 5). 

                                                           
16Artigo 19 da Lei n. 12.965/2014: “Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a 
censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos 

decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as 

providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar 
indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”. 
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Com efeito, a legislação é clara no que tange a imputação da 
responsabilidade ao provedor de aplicações pelo conteúdo gerado 

por terceiros, que deve ser retirado “após o momento em que 
conhece de decisão judicial que declara o conteúdo contido em 
determinado local em seus domínios e contém preceito 
cominatório para seu bloqueio, assinalando prazo para tal” 

(LONGHI, 2014, p. 123). 
Afirma Miragem que “[...] exigir dos provedores de conteúdo 

o monitoramento das informações que veiculam traria enorme 
retrocesso ao mundo virtual, a ponto de inviabilizar serviços que 
hoje estão amplamente difundidos [...]”, isso porque, toda a 
construção de liberdade de expressão construída até os dias atuais, 
seria abandonada e traria um impacto social negativo para a 

tecnologia (2011, p. 415).  
Somente existe uma exceção no Marco Civil da Internet que 

não se faz necessária a notificação judicial para o provedor de 
aplicação, que é o caso do artigo 2117 da lei, ou seja, quando 
envolver violação da intimidade pela divulgação, sem autorização 
de imagens, vídeos ou materiais que contenham cenas de nudez ou 
atos sexuais. Nesse caso, “após o recebimento de notificação 
enviada pelo participante ou seu representante legal, o provedor 
não tornar esse conteúdo indisponível no âmbito e nos limites 
técnicos do seu serviço”, responderá pelo dano causado ao usuário 
de forma subsidiária (CARBONI, 2014, p. 01). 

Para tanto, a própria vítima ou seu representante legal 

podem efetuar a notificação extrajudicial, da empresa provedora da 
plataforma em que o conteúdo se encontra publicado postulando 
sua remoção (CAMARGO, 2014, p. 01). 

                                                           
17Artigo 21 da Lei 12.965/2014: “O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo 

gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente 
da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais 

contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de 

notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no 
âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo”. 
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A sistemática adotada pelo Marco Civil da Internet recebeu 
muitas críticas, visto que de acordo com as decisões recentes do 

Superior Tribunal de Justiça, mas anteriores a lei, os usuários, 
supostamente, lesados por conteúdo divulgado na rede deveriam 
notificar o provedor de aplicação para a retirada. E se ele não 
adotasse medida para suprimir o conteúdo ilícito, passaria a 

responder solidariamente pelos danos. Com a aprovação da Lei n. 
12.965/2014, ocorreu exatamente ao contrário, mesmo que o 
provedor tenha conhecimento do ilícito virtual, somente será 
responsabilizado após a ordem judicial específica e se não retirar o 
material. 

A partir do momento em que o provedor toma ciência de 
que uma pessoa está sofrendo qualquer tipo de dano, em razão de 

um material divulgado na internet, por um terceiro usuário, parece 
ser intuitivo que deveria fazer cessar o dano. Mas, em razão de 
diversos direitos fundamentais envolvidos na questão, salienta-se 
que deixar o provedor apreciar se a matéria contestada é 
realmente causadora de dano, não seria a solução mais adequada, 
pois “o perigo dessa alternativa reside no empoderamento dos 
provedores para decidir o que deve e o que não deve ser exibido 
mediante critérios que não são apenas aqueles constantes em seus 
termos de uso” (SOUZA, 2014, p. 803). 

Logo, dar espaço para a responsabilidade objetiva traz 
inúmeros prejuízos perante à forma liberal que a internet 
funciona, levando em conta as suas garantias, como liberdade de 

expressão e livre circulação de ideias. Por isso, a responsabilidade 
subjetiva ganhou maior credibilidade neste aspecto, “ancorada não 
no regime de notificação, mas sim na observância de decisões 
judiciais sobre a matéria, justamente o entendimento contemplado 

no Marco Civil da Internet” (SOUZA, 2014, p. 804). 
Em contrapartida, Blum e Vainzof entendem que “a figura 

da responsabilidade por descumprimento de ordem judicial é 
incoerente, pois, independentemente de lei, se uma ordem judicial 
for descumprida, haverá pena de multa ou crime de desobediência” 
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(2014, p.01). Se não bastasse isso, o artigo 19 da Lei afronta 
diretamente “qualquer decisão judicial, pois dispõe que o seu 

descumprimento sujeitará o provedor responsável somente a uma 
responsabilidade civil, colocando em risco a obrigação do 
cumprimento das decisões”. Observa-se a incoerência da previsão 
normativa, pois uma ordem judicial deve ser cumprida, sob pena 

de gerar crime de desobediência ou até o pagamento de multa para 
impor o cumprimento da determinação judicial (2014, p. 188). 

Desta maneira, a responsabilidade civil extracontratual 
decorre de um ato ilícito e pode revelar-se como subjetiva se 
houver necessidade de provar os atos culposos ou dolosos e 
objetiva em razão do risco da atividade ou em razão da lei. 
Todavia, o Marco Civil é “plenamente questionável do ponto de 

vista técnico [...], com a criação de uma nova forma de 
responsabilidade civil, oriunda de um descumprimento de ordem 
judicial” (VAINZOF, 2014, p. 188).   

Resta evidente que no texto legal ficou afastada a 
responsabilidade de natureza objetiva, tanto pela teoria do risco, 
quanto pelo defeito do serviço prestado, frente aos direitos do 
consumidor. Como se vê, a Lei n. 12.965/14 adota a 
responsabilidade de forma subjetiva, embora diferencia-se do 
entendimento de que os provedores deveriam retirar o material 
ofensivo assim que tivessem conhecimento do ilícito (SOUZA, 
2014, p. 810). 

Conforme salienta Souza, o dispositivo proporciona uma 

salvaguarda aos provedores de aplicação, mas a lei não impede que 
os provedores providenciem meios “para a remoção de conteúdo 
em seus termos de uso e atendam eventuais notificações enviadas 
pelas supostas vítimas de danos decorrentes do conteúdo 

publicado”. Isso significa, que se o próprio site oferecer espaço para 
denunciar qualquer tipo de manifestação lesiva, ele pode, se 
entender pertinente, retirar o material, independente de ordem 
judicial (2014, p. 810). 
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O texto legal que disciplinou a responsabilidade civil dos 
provedores de internet criou uma demanda desnecessária ao 

Judiciário, isso porque a jurisprudência já possuía entendimento 
sobre a matéria. Dessa forma, muitas são as críticas abordadas 
sobre o tema, pois 

 

esperar do cidadão o conhecimento de uma lei que o obrigue a ir 
ao Judiciário para retirar uma informação violadora de sua 

privacidade, é criar uma regra colidente com princípios 
constitucionais fundamentais, que, apenas, a partir da aplicação 
do princípio da proporcionalidade, poder-se-á alcançar uma 

interpretação dogmaticamente viável (FLORÊNCIO FILHO, 2014, 
p. 39). 
 

Logo, se forem considerados os efeitos políticos do artigo 19 

da Lei n. 12.965/14, verifica-se que o Brasil carece de educação 
digital e precisa crescer neste aspecto. Ademais, quanto a 
necessidade de ordem judicial para retirada do conteúdo, percebe-
se que, a maioria das pessoas não conhecem as leis e têm poucas 
informações sobre o acesso ao Judiciário (FLORÊNCIO FILHO, 
2014, p. 40).  

Nesta linha, os provedores de aplicação ou de conteúdo, 
encontram-se diretamente ligados a manutenção do material 
divulgado por terceiros, o que os torna responsáveis em caso de 
não cumprimento de ordem judicial específica.  

Portanto, as atuais formas de responsabilização por danos 

advindos da internet estão em constante modificação e construção 
jurídica, principalmente em se tratando da lei do Marco Civil da 
Internet, em que é possível verificar que a jurisprudência possui 
um vasto caminho de adaptação, com os conceitos de 

aplicabilidade da norma aos casos concretos. Tais situações fazem 
construir um pensamento moderno, à luz da tecnologia da 
informação, porém garantindo os direitos de personalidade dos 
internautas. 
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5 Conclusão 
 

Observa-se que atualmente, o comercio eletrônico é forte 
instrumento de circulação de riquezas no Brasil, em virtude das 
facilidades encontradas pelos consumidores no meio virtual, o que 
proporciona maior conforto para contratar serviços e efetuar 

compras nos mais diversos lugares do país e até fora dele, a partir 
de um simples “click”. Logo, o informar e ser informado no 
comércio eletrônico, significa clareza e exatidão nos dados 
repassados, o que fortalece o internauta dentro da rede, 
proporcionando-lhe maior segurança na hora de adquirir a 
mercadoria. 

Com a promulgação da Lei n. 12.965/14, conhecida como o 

Marco Civil da Internet, que foi impulsionada a partir das práticas 
de espionagem dos Estados Unidos, sobre outros países, dentre 
eles o Brasil, aplica-se uma sistemática pela lei que afasta a 
responsabilização direta do provedor de aplicação ou de conteúdo, 
pois mesmo que o provedor tenha conhecimento do ilícito virtual, 
se não houver uma ordem judicial específica que determine a 
retirada do material, não será obrigado a removê-lo de seus sites. 

Salvo os conteúdos divulgados, de cunho sexual, em que 
basta a simples notificação extrajudicial realizada pela vítima, 
indicando onde se encontra o material danoso, para que o 
provedor assuma a retirada do mesmo, sob pena de ser 
responsabilizado. 

Portanto, verifica-se a falha do legislador, pois mesmo que a 
Lei n. 12.965/14 tenha delimitado a responsabilidade civil pelo 
conteúdo divulgado por terceiro somente ao provedor de conteúdo, 
que é responsável pela manutenção do material inserido na web, 

deveria ter mantido o posicionamento já consolidado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, que era o mais apropriado. Ou seja, se após a 
notificação da vítima, o provedor não retirasse o material de forma 
extrajudicial responderia pelo dano, juntamente com o autor que 
publicou o ilícito. 
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Desta forma, estariam sendo garantidos os direitos dos 
cidadãos brasileiros ao acesso à internet e a liberdade de expressão 

na grande rede, bem como restariam melhor resguardados os 
direitos de personalidade dos internautas, equilibrando valores 
constitucionais igualmente protegidos e fundamentais ao Estado 
Democrático de Direito. 
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A publicidade como instrumento 

potencializador da sociedade de consumo 
 

Andreza Sordi1 
 
 

1 Introdução 

 
A sociedade de consumo tem como peculiaridade a busca 

contínua de novas necessidades pelos seus membros, momento que 
o consumidor tornou-se dependente da criação de novos produtos. 
Com isso, o consumo deixou de ser praticado apenas com intuito de 
suprir necessidades, para se transformar em um indicador de status 
social, relacionado a ideias de sucesso e felicidade. Inseridos neste 
ambiente, os indivíduos se veem forçados a consumir como requisito 
para fazer parte da sociedade, uma vez que passam a ser aceitos de 
acordo com os bens que possuem. 

A sociedade de consumo configura-se pela eterna 
insatisfação de seus membros, visto que estes não estão realizados 

com aquilo que possuem, mas sim insatisfeitos com aquilo que, 
ainda, lhes falta ter. Diante disso, o consumidor passou a consumir 
não apenas voltado para o conforto material que o produto ou 
serviço lhe traz, mas, principalmente, visando alcançar ideais de 
satisfação e felicidade interior.  

                                                           
1 Acadêmica do Curso de Direito da Universidade de Passo Fundo, Campus Casca. Estagiária do 
Balcão do Consumidor de Casca. Membro do grupo de pesquisa “Balcão do Consumidor: 

instrumento de transformação da realidade social. E-mail: andreza.sordi@hotmail.com 
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Nesse contexto, o consumo atingiu patamares tão elevados 
que passou a se imiscuir na  

cultura, na família e no tempo livre dos consumidores. Daí é 
que teve surgimento uma das principais ferramentas utilizadas 
para incentivar o consumo em massa: a publicidade.  

Utilizando-se de diversos meios de comunicação, a 

publicidade consegue desempenhar seu papel de aproximar 
consumidores e fornecedores que, anteriormente, eram anônimos. 
Sua principal finalidade consiste em fazer com que os índices de 
vendas se mantenham elevados e que, diariamente, os 
consumidores utilizem seu tempo livre para conhecer novos 
produtos e serviços, criando novas necessidades. 

Com isso, o presente estudo possui um duplo viés: primeiro 

analisar os aspectos relativos à sociedade de consumo e de sua 
importância para a transformação do modo de consumir moderno; 
e segundo, examinar o conceito e a regulação jurídica da 
publicidade, para entendê-la como a principal forma de incitar e 
manter o consumo de massa nos dias atuais. 

 
2 A sociedade de consumo 

 
Tem-se vivido, atualmente, em uma sociedade de consumo 

na qual o ato de consumir impera e dita os padrões a serem 
seguidos. Trata-se de uma espécie de recôndito caracterizado pela 
busca utópica da felicidade através da constante obtenção de bens. 

Nela existem duas máximas que devem ser seguidas por aqueles 
que pretendem ser reconhecidos e incluídos socialmente, quais 
sejam: consumir (rápida, incansável e insaciavelmente) e descartar 
(irresponsável e despreocupadamente). 

A sociedade de consumo teve como marco inicial o ano 1920, 
porém, foi por volta dos anos 1950-1960 que o conceito se 
expandiu, dando surgimento a uma das figuras mais 
paradigmáticas da vida quotidiana da época contemporânea 
(LIPOVETSKY, 2007, p. 23). Não obstante o mercado de bens e 



Andreza Sordi | 119 
 

serviços tenha sua origem ligada aos primórdios da civilização, 
houve determinado momento em que as relações comerciais 

passaram a dominar de forma incisiva as demais relações sociais, 
fato que acabou por determinar o surgimento da denominada 
sociedade de consumo (BRASIL; Secretaria Nacional do 
Consumidor, 2013, p. 18). 

Assim, para possibilitar a explanação de uma linha 
cronológica que retrate o surgimento da sociedade de consumo, 
adotou-se a opção defendida por Gilles Lipovetsky, o qual divide o 
nascimento da sociedade de consumo em três momentos 
principais, por ele denominados ciclos. 

No primeiro deles, datado de 1880 até 1945 aconteceu a 
expansão da produção em massa através, principalmente, da criação 

de máquinas de fabricação contínua, da reestruturação das fábricas, 
da baixa do preço de venda e da tentativa da democratização do 
acesso aos bens. Nesta fase é que surgiu o marketing de massa e o 
denominado “consumidor moderno”, bem como, a padronização 
dos produtos e a marca. Ainda, o primeiro ciclo foi responsável por 
criar o denominado “consumo-sedução”, o qual, ainda hoje, 
continua fortemente em vigor (LIPOVETSKY, 2007, p. 26-31). 

Destaca-se que um fato relevante no que tange a sociedade 
de consumo ocorreu no século XIX, momento que surgiu o 
capitalismo2 baseado na produção, a qual, até então, era vista 
apenas como forma de prover as necessidades básicas dos 
consumidores. O produto era projetado e vendido levando em 

conta suas características objetivas e funcionais (SEVERIANO, 
1999, p. 51-52). 

Já o segundo ciclo, que se estendeu de 1950 a 1970, 
contemplou o aperfeiçoamento da compra de bens duráveis, o que 

                                                           
2A fase depressiva ocorrida em 1929 resultou no surgimento de uma profunda crise no sistema 
capitalista ocasionada pela superprodução de bens. Visando resolver o desequilíbrio entre consumo e 

produção, fez-se primordial a implementação de novos “mecanismos de estímulo” aos 

consumidores, dando surgimento a produção em massa e incutindo no consumidor a necessidade de 
consumir para além do necessário a sua sobrevivência (SEVERIANO, 1999, p. 52-54). 
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fez com que, cada vez mais as classes sociais tivessem acesso aos 
produtos-destaque da “sociedade da abundância”. Esta fase foi 

responsável por difundir o crédito e levar o poder de compra a 
diferentes camadas sociais, bem como por consolidar a 
denominada sociedade de massa, criando, em grande escala, “a 
vontade crônica dos bens mercantis, o vírus da compra, a paixão 

pelo novo, um modo de vida centrado nos valores materialistas”, 
por meio da “criação das necessidades artificiais” e do 
“esbanjamento organizado3” (LIPOVETSKY, 2007, p. 32-37). 

O terceiro e último ciclo é aquele que desde os anos 1970, 
encontra-se vigente no âmbito da sociedade de consumo. Por sua 
vez, é caracterizado pelo surgimento incessante de novas vontades 
de consumir, entrelaçadas com uma inexplicável incapacidade de 

controlá-las em conjunto com a necessidade de satisfazê-las, tendo 
como resultados o consumo e o descarte inconsequentes em larga 
escala (LIPOVETSKY, 2007, p. 37-38). 

A peça chave para a sustentação dessa sociedade de consumo4 
passou a ser o próprio indivíduo. Todavia, cabe referir que não se 
trata do mesmo indivíduo, com as mesmas concepções anteriores ao 
surgimento da sociedade de consumo, mas sim, um novo ser que 
abriu mão de suas próprias razões e desejos e transformou-se em 
um “ser consumidor”. Daí surgiu o sujeito moderno, cujos 
paradigmas de criação o conduzem para uma nova visão de mundo, 

                                                           
3Nesse sentido, “enquanto se acelera ‘a obsolescência dirigida’ dos produtos, a publicidade e as 

mídias exaltam os gozos instantâneos, exibindo um pouco por toda parte os sonhos do eros, do 

conforto e dos lazeres. Sob um dilúvio de signos leves, frívolos, hedonistas, a fase II se empenhou em 
deslegitimar as normas vitorianas, os ideais sacrificiais, os imperativos rigoristas em benefício dos 

gozos privados. Assim, ela provocou uma oscilação do tempo, fazendo passar da orientação futurista 
para a ‘vida no presente’ e suas satisfações imediatas” (LIPOVETSKY, 2007, p. 36). 

4O fundamento da sociedade de consumo “tem como base de suas alegações a promessa de satisfazer 

os desejos humanos em um grau que nenhuma sociedade do passado pôde [sic] alcançar, ou mesmo 

sonhar, mas a promessa de satisfação só permanece sedutora enquanto o desejo continua 
insatisfeito; mais importante ainda, quando o cliente não está ‘plenamente satisfeito’ – ou seja, 

enquanto não se acredita que os desejos que motivaram e colocaram em movimento a busca da 

satisfação e estimularam experimentos consumistas tenham sido verdadeira e totalmente realizados” 
(BAUMAN, 2008, p. 63). 
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submetendo-o a uma irracional submissão às necessidades impostas 
pela sociedade de consumo (PEREIRA, 2011, p. 130). 

Teve início uma espécie de obrigação, por parte dos 
produtores, da criação de uma demanda contínua proveniente das 
tendências estimulantes de uma sociedade na qual o consumo 
ganhou relevância e o ato de consumir constitui um fim em si 

mesmo (GALBRAITH, 1987, p. XVI). 
Neste contexto, o consumo passou a ser praticado não por 

necessidade, mas sim, para compor a própria racionalidade humana, 
no sentido de se agregar a natureza do indivíduo. Este, por sua vez, 
se viu forçado a contribuir e se adequar ao novo modelo produtivo 
desencadeado, passando, de espontânea vontade ou não, a consumir 
em massa (DAHINTEN; DAHINTEN, 2015, p. 136). 

Mais do que uma sociedade de consumo, vive-se uma 
sociedade que encoraja o ato de consumir. Assim, para que o 
consumo em massa seja alcançado de maneira efetiva, o 
consumidor precisa estar incessantemente cercado de novas 
vontades e buscar a todo o momento, satisfazer necessidades 
infinitas5. Nunca está, plenamente, realizado com o que já possui, 
mas sim, inquieto com aquilo que ainda lhe falta ter. 

Em decorrência disso surgiu o consumismo6, o qual pode ser 
definido como um arranjo social com base na constante 
modificação de desejos do consumidor, que constitui a principal 
força motivadora e operativa da sociedade de consumo. Configura-

                                                           
5No entanto, as necessidades do indivíduo não serão consideradas urgentes se forem projetadas para 

ele, pois para que as necessidades se mantenham urgentes elas devem surgir do próprio sujeito. 

Assim, “os desejos dos consumidores podem ter origens bizarras, frívolas ou mesmo imorais, e ainda 
assim é possível defender admiravelmente uma sociedade que busca satisfazê-las” (GALBRAITH, 
1987, p. 125-126). 

6O consumismo, “de maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma 

ocupação dos seres humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo da sociedade. Para que 

uma sociedade adquira este atributo, a capacidade profundamente individual de querer, desejar e 

almejar deve ser [...] destacada (alienada) dos indivíduos e reciclada/reificada numa força externa 
que coloca ‘a sociedade dos consumidores’ em movimento e a mantém em curso como uma forma 

específica de convívio humano, enquanto ao mesmo tempo estabelece parâmetros específicos para as 

estratégias individuais de vida que são eficazes e manipula as probabilidades de escolha e condutas 
individuais” (BAUMAN, 2008, p. 41). 
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se em uma particularidade da sociedade de consumidores 
proveniente do querer, que é capaz de colocá-la em constante 

movimento, ao mesmo tempo em que, estabelece parâmetros para 
as estratégias da vida e manipula as probabilidades de escolha 
individual (BAUMAN, 2008, p. 41-44). 

Um dos principais traços da sociedade de consumo é, desta 

forma, a busca constante e infinita por novas necessidades: cada 
vez mais, os objetivos do indivíduo estão focados na produção e 
aquisição de bens de consumo. O consumidor torna-se dependente 
da sucessiva criação de novos produtos, de tal forma que quando a 
necessidade de adquiri-los não existe, “é preciso criá-la, embuti-la” 
em sua consciência. Diferente do que os meios de comunicação 
fazem crer, não é a tecnologia que atende as necessidades do 

consumidor, mas sim, as necessidades é que são criadas como 
forma de continuar a produção em massa de bens de consumo 
(EDDINE; VETTORAZZI; FREITAS, 2008, p. 2358-2359). 

Ocorre a inversão lógica da realidade, ou seja: o que antes era 
considerado supérfluo passou a se tornar necessário, fato que 
legitima a criação de necessidades artificiais, em que o desejo, agora, 
forjado, passou a fazer parte do sistema econômico como elemento 
decisivo das necessidades (BATISTA JÚNIOR, 2007, p. 164). 

Com isso, surgiu uma cultura psicologista e hedonista que 
estimula a satisfação instantânea das necessidades, incitando o 
contento urgente dos prazeres e a busca constante do crescimento 
pessoal baseado no conforto, no bem estar e no lazer.  

 
2.1 A influência da sociedade de consumo no comportamento 
dos indivíduos 

 

Observa-se que a sociedade de consumo avança enquanto 
consegue atingir o ideal da eterna insatisfação dos seus membros. 
Para tanto, se faz valer de dois métodos utilizados articuladamente: 
o primeiro consiste na arte de desvalorizar a mercadoria 
imediatamente após a mesma ter sido embutida na consciência dos 
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consumidores como uma necessidade; e o segundo envolve 
satisfazer todas as necessidades dos indivíduos, para que desejos e 

vontades novos tenham surgimento e façam com que o esforço 
despendido para a satisfação de uma necessidade se transforme em 
uma compulsão, um hábito sem alternativa aparente (BAUMAN, 
2008, p. 64).  

As pessoas são fortemente motivadas a comprar, passando a 
estabelecer um estilo de vida vinculado ao consumo, que pode ser 
considerado como um requisito essencial para a concretização da 
dignidade da pessoa humana, relacionando-se a ideais de sucesso e 
felicidade. O consumo passou a desempenhar papel de indicador 
de status, conferindo reconhecimento e inserção social aos 
consumidores (DAHINTEN; DAHINTEN, 2015, p. 135). 

Assim, a partir do momento em que a sociedade passou a 
conferir importância aos padrões de vida elevados, começou a 
julgar e avaliar os indivíduos de acordo com os bens que os 
mesmos possuem. A vontade de consumir deriva do sistema de 
valores que realça a capacidade de produção da sociedade, 
consequentemente, quanto mais bens forem fabricados7, mais a 
pessoa que deseja manter o seu status e notoriedade precisa 
consumir (GALBRAITH, 1987, p. 127). 

Nesse contexto, o imediatismo passa a ser um princípio 
superior e as relações sociais passam a se alicerçar em ideais de 
fugacidade e transitoriedade8. Tal noção se aplica não apenas aos 
objetos, mas principalmente aos próprios sujeitos, tendo em vista 

que “na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito 

                                                           
7Em decorrência disso, despontam níveis estratosféricos de excesso de produção decorrentes da 

contínua manutenção dos índices de fabricação elevados, os quais acabam por dar origem a uma 

superabundância de produtos. Estes, por sua vez, não se limitam mais a apenas satisfazer 
necessidades básicas, como alimentação e vestuário, destinando-se, pelo contrário, a abranger cada 
vez mais supérfluas para gerar cada vez mais lucro (PEREIRA; BOSSARDI, 2011, p. 107). 

8A transitoriedade e a efemeridade presentes na sociedade moderna fazem com que o indivíduo-
consumidor viva focado no imediatismo, no novo, no descartável. A sociedade de consumo passa a ser 

uma verdadeira fábrica de adestramento de consumidores na qual o indivíduo e sua subjetividade são 

descartáveis, tendo em vista que, apenas pode se considerar parte integrante da sociedade aqueles que 
efetivamente consomem e valorizam os bens materiais (PEREIRA; CALGARO, 2015b, p. 195). 
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sem primeiro virar mercadoria”. Com isso, a principal peculiaridade 
atribuída à sociedade de consumo é a transformação dos próprios 

sujeitos em bens de consumo9 (BAUMAN, 2008, p. 20). 
Os consumidores passaram a realizar um esforço eterno 

para se transformar em um produto vendável e permanecer nesta 
condição. O principal objetivo é se destacar da “grande massa de 

objetos indistinguíveis” de modo a atrair o olhar, visto que, na era 
do consumo e da informação, não ser notado ou comentado 
equivale à morte (BAUMAN, 2008, p. 20-21). Assim, “a sociedade 
de consumidores é uma sociedade de mercado. Todos nos 
encontramos totalmente dentro dele, e ora somos consumidores, 
ora mercadorias” (BAUMAN, 2005, p. 151). 

A sociedade de consumo faz com que os sujeitos passem a 

ser rodeados pela abundância proveniente da multiplicação dos 
objetos, dando origem a um novo modo de ver a espécie humana, 
ou seja, um novo modelo de relações sociais. Isto porque, na 
sociedade de consumo, os indivíduos deixam de ser cercados por 
outros indivíduos, passando a ser envoltos por objetos 
(BAUDRILLARD, 1995, p. 15). 

A mercadoria assumiu o controle total da economia por meio 
de um processo de desenvolvimento quantitativo, libertando a 
sociedade da tensão contida na luta pela sobrevivência. Os 
produtos passaram a dominar a vida social, uma vez que “não 
apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se consegue 
ver nada além dela: o mundo que se vê é o seu mundo” (DEBORD, 

1997, p. 29-30). 
Observa-se, então, que todas as ações desempenhadas pelo 

consumidor têm por finalidade o consumo, tanto como forma de 

                                                           
9Explica Bauman que “os membros da sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de 

consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna membros autênticos 

dessa sociedade. Tornar-se e continuar sendo uma mercadoria vendável é o mais poderoso motivo 
de preocupação do consumidor, mesmo que em geral latente e quase nunca consciente. [...] ‘Fazer 

de si mesmo uma mercadoria vendável’ é um trabalho do tipo faça-você-mesmo e um dever 

individual. Observemos: fazer de si mesmo, não apenas tornar-se, é o desafio e a tarefa a ser 
cumprida” (2008, p. 76). 
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manter a comunicação com os demais indivíduos, quanto como 
meio de tentar alcançar a tão sonhada felicidade interior. 

 
2.2 O hiperconsumo e a criação de seres humanos refugados 
ou excessivos 

 

O atual modelo de consumir pode ser definido como de 
“hiperconsumo”, visto que criou o modelo “consumo-mundo”, 
ícone representativo do momento em que o espírito consumerista 
passou a se infiltrar não apenas na cultura, mas também na 
família, na religião, na política e, principalmente, no tempo 
disponível dos indivíduos. O consumo se tornou um império de 
contornos indeterminados, do qual decorre a situação paradoxal do 

hiperconsumidor10 (LIPOVETSKY, 2007, p. 14-15). 
Este, por sua vez, configura-se a partir do paradoxo em que 

o indivíduo pensa ser livre para fazer escolhas, quando na verdade 
não passa de um dependente do sistema mercantil. Assim, quanto 
mais poder o consumidor acredita possuir, mais necessidades que 
apenas podem ser supridas pelo consumo vão surgindo. O 
hiperconsumidor busca no ato de consumir não somente bens 
materiais, mas principalmente, satisfações psicológicas e imediatas. 
O ideal da “felicidade interior” torna-se uma espécie de produto 
extremamente desejado e incessantemente buscado de todas as 
formas possíveis, como se produto fosse (LIPOVETSKY, 2007, p. 

                                                           
10O hiperconsumidor é tido como sendo um sujeito peculiar, “uma espécie de turbo-consumidor 

desajustado, instável e flexível, amplamente liberto das antigas culturas de classe, imprevisível em seus 

gostos e em suas compras. De um consumidor sujeito às coerções sociais da posição, passou-se a um 
hiperconsumidor à espreita da experiências emocionais e de maior bem-estar, de qualidade de vida e de 

saúde, de marcas e de autenticidade, de imediatismo e de comunicação. O consumo intimizado tomou o 

lugar do consumo honorífico, em um sistema em que o comprador é cada vez mais informado e infiel, 

reflexivo e ‘estético’. Pouco a pouco, desvanecem-se os antigos limites de tempo e de espaço que 
emolduravam o universo do consumo: eis-nos em um cosmo consumista contínuo, dessincronizado e 

hiperindividualista, no qual mais nenhuma categoria de idade escapa às estratégias de segmentação do 

marketing, mas no qual cada um pode construir à la carte seu emprego de tempo, remodelar sua 
aparência, moldar suas maneiras de viver” (LIPOVETSKY, 2007, p. 14). 
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15). O consumo compulsivo11 torna-se uma forma de compensação 
para o indivíduo, um meio de se consolar diante da infelicidade e 

do vazio existencial. 
Logo, os vendedores empenham-se ao máximo na tarefa de 

auxiliar os consumidores a se livrarem de seus desejos, porém, não 
importa o quanto tentem, a “fome” que os produtos por eles 

oferecidos prometem saciar nunca se esgota. Isto porque, ainda 
que os indivíduos tenham se transformado em bens de consumo, o 
inverso é totalmente utópico, isto é, as mercadorias não podem ser 
transformadas em seres humanos, pelo menos não naqueles que 
influenciam a busca do sujeito por parentesco, raízes, amor e 
amizade (BAUMAN, 2005, p. 160-161). 

O consumo em massa passou a ser decorrente de condutas 

obsessivas originadas da interminável insatisfação do indivíduo 
consigo mesmo. O ato de consumir passou a compor uma tentativa 
de equilibrar a instável ordem social, de modo que, por meio do 
consumo, seja possível manter a interação com os demais 
indivíduos. Os objetos passaram a desempenhar função de elo de 
comunicação, representando o único meio para, mesmo que de 
maneira precária, interligar o consumidor aos demais cidadãos 
(CANCLINI, 1995, p. 59). 

Com isso, na sociedade de consumo o ato de consumir 
atingiu um patamar que estende seus efeitos a todos os momentos 
da vida quotidiana. O consumo passou a se imiscuir em todas as 
atividades desempenhadas pelos consumidores, nas quais a 

satisfação se encontra previamente delimitada, uma vez que 

                                                           
11Observa-se que “ninguém duvida de que, em muitos casos, a febre de compras seja uma 

compensação, uma maneira de cão, uma maneira de consolar-se das desventuras da existência, de 
preencher a vacuidade do presente e do futuro. A compulsão presentista do consumo mais o 

retraimento do horizonte temporal de nossas sociedades até constituem um sistema. Mas será que 

essa febre não é apenas escapista, diversão pascaliana, fuga em face de futuro desprovido de futuro 

imaginável e transformado em algo caótico e incerto? Na verdade, o que nutre a escala consumista é 
indubitavelmente tanto a angústia existencial quanto o prazer associada às mudanças, o desejo de 

intensificar e reintensificar o cotidiano. Talvez esteja aí o desejo fundamental do consumidor 

hipermoderno: renovar sua vivência no tempo, revivificá-la por meio das novidades que se oferecem 
como simulacros de aventura” (LIPOVETSKY, 2004, p. 79). 
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consiste na euforia momentânea resultante da compra. A 
fenomenologia do consumo representa o estágio completo das 

relações sociais que vão da abundância “pura e simples” até o 
condicionamento total das ações dos consumidores, voltadas ao ato 
de consumir (BAUDRILLARD, 1995, p. 19). 

O consumo não se origina única e exclusivamente em 

decorrência da produção de mercadorias. Em verdade, o que ocorre 
é o surgimento de uma verdadeira “cultura de consumo”, na qual a 
aquisição de bens não deriva da manipulação do consumidor, mas 
sim de uma série de outros fatores ligados a questões emocionais 
que estão diretamente relacionadas à prática do consumo, como o 
desejo e o prazer (FEATHERSTONE, 1995, p. 31-32). 

Desta forma, o consumidor “ascende à condição de cidadão” 

através do ato de consumir, momento que o mercado se apresenta 
como um local de desenvolvimento de interações socioculturais, 
não apenas de troca de mercadorias. O consumo mostrou-se 
responsável pelas relações coletivas, em que os objetos passaram a 
satisfazer as necessidades culturais, realizar os desejos e as 
satisfações biológicas (CANCLINI, 1995, p. 66-67). 

Neste ímpeto, a sociedade de consumo baseada na cultura da 
individualização apresentou inúmeros efeitos colaterais nocivos, 
que começaram a ser sentidos quando a modernização compulsiva 
se transformou em condição universal da humanidade. Dentre eles 
destaca-se a criação de “seres humanos refugados ou excessivos12”, 
definidos como aqueles que não foram reconhecidos na sociedade 

ou que não obtiveram permissão para se incluir nela. Tal efeito 
decorre da modernidade e do progresso econômico (BAUMAN, 
2005, p. 12-13). 

                                                           
12Em decorrência “de um consumo desordenado e elitista, multiplicaram-se os excluídos sociais, num 

paradoxo que insere no mesmo contexto felicidade e infelicidade. A contradição se personifica por 
meio do persistente e grande número de excluídos sociais, entre eles, em específico, os (i)migrantes, 

desempregados e sem instrução, ao lado de um consumo expandido que do ponto de vista da 

equidade, pode ser tido como desordenado ou contra um ordem social de justiça, participação e 
pacificação” (PEREIRA; CALGARO, 2015a, p. 18). 
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A sociedade de consumo trouxe consigo um estigma de 
sociedade desigual. Isto porque, por meio dela, a ligação entre o 

desenvolvimento humano e o consumo foi rompida, o que fez com 
que o acesso a bens de consumo e serviços não sejam 
proporcionais a todos os indivíduos, visto que a maioria deles têm 
ficado com pouco daquilo que se denomina como desenvolvimento. 

Ainda, outro grave efeito nocivo é a cultura do desperdício, 
do esbanjamento e do excesso, em que a produção econômica 
deixou de ser relacionada à escassez, seguindo ideias de exagero e 
de superfluidade. O objetivo principal da produção passou a ser a 
destruição, sendo que, o problema daí decorrente envolve o que 
fazer com a sobra, o excesso de mercadorias e de produtos 
(FATHERSTONE, 1995, p. 42). 

Então surgiu a noção do descarte, o qual configura um tema 
cada vez mais sério e debatido em todas as partes do mundo. Isto 
porque, com o aumento do consumo desenfreado e com a 
consequente substituição dos bens que não são mais considerados 
“utilizáveis”, ocorrem graves e irreparáveis danos ao meio ambiente 
a curto, médio e longo prazo, dando origem a um círculo vicioso,13 
no qual quanto mais aumentam os níveis de consumo e de descarte, 
mais se coloca o meio ambiente em risco (GAYER, 2014, p. 15). 

Contudo, a sociedade de consumo não é de toda ruim, visto 
que, também trouxe benefícios à humanidade. Dentre eles, 
destacam-se o aumento da expectativa de vida e do nível de 
escolaridade, a melhoria das condições de saúde, moradia, 

saneamento, transporte e nutrição, além da ampliação do acesso ao 
lazer decorrentes da expansão do acesso aos bens de consumo a 
uma quantidade significativa de indivíduos. De fato, bens como 
televisões, geladeiras e automóveis proporcionaram maior 

comodidade e facilidade no desempenho das tarefas diárias dos 

                                                           
13“Este é o maior dos círculos viciosos. O ritmo vertiginoso da mudança desvaloriza tudo que possa ser 

desejável e desejado hoje, assinalando-o desde o início como lixo de amanhã, enquanto o medo do 

próprio desgaste que emerge da experiência existencial do ritmo estonteante da mudança instiga os 
desejos a serem mais ávidos, e a mudança, mais rapidamente desejada [...]” (BAUMAN, 2005, p. 135). 
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consumidores14 (BRASIL; Secretaria Nacional do Consumidor, 
2013, p. 37-39). 

Portanto, observa-se que a sociedade de consumo possui 
características extremamente complexas e paradoxais, ou seja, ao 
mesmo tempo traz benefícios aos consumidores e, também, 
ocasiona mudanças negativas que afetam os indivíduos que dela 

fazem parte.  
 

3 A publicidade que fomenta a sociedade de consumo 
 
A publicidade é uma das principais formas de incitar o 

consumo massivo nos dias atuais. Através da criação contínua de 
desejos, ela desempenha o papel de manter os propensos 

consumidores sempre instigados a adquirir novos produtos, o que 
possibilita a continuidade da sociedade de consumo. 

O objetivo da produção é o consumo através do qual os 
indivíduos possam maximizar suas satisfações por meio de uma 
série de produtos, todavia, tal crescimento também enseja maiores 
oportunidades de consumo manipulado e controlado. Percebe-se 
que o crescimento da produção capitalista demandou novos 
mercados somados a educação de novos públicos consumidores o 
que se deu, principalmente, através da publicidade 
(FEATHERSTONE, 1995, p. 32). 

Logo, “não há sociedade de consumo sem publicidade”. Tal 
situação decorre dos sistemas de produção e da estrutura 

comercial mais complexa, em que o consumidor acaba se tornando 
a parte mais fraca do sistema, propenso a sofrer a influência das 
práticas publicitárias (GIACOMINI FILHO, 1991, p. 13). 

                                                           
14No entanto, deve-se ater ao fato de que a sociedade de consumo somente auxilia no 

desenvolvimento dos consumidores quando observa alguns requisitos, ou seja, quando é capaz de 
fazer com que sua vida progrida sem afetar o bem estar uns dos outros; quando o consumo é justo 

não somente com as gerações atuais, mas também tem sua consciência voltada para as futuras, bem 

como, quando o ato de consumir incentiva comunidades e indivíduos a serem criativos (BRASIL; 
Secretaria Nacional do Consumidor, 2013, p. 40). 
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É por meio da publicidade que todos os aspectos do sistema de 
produção se conectam. Ou seja, é a publicidade que leva os produtos 

ao alcance do consumidor através dos veículos de comunicação, 
como páginas de revistas, imagens de televisão, anúncios e de 
inúmeros outros modos imagináveis (ROCHA, 1995, p. 42). 

A relevância da publicidade apresenta-se na tarefa de 

aproximação de um consumidor com um fornecedor, 
anteriormente anônimos, com a finalidade de satisfazer as 
necessidades deste através de um produto ou serviço provido por 
aquele. Deste modo, a publicidade é capaz de influenciar no 
consentimento do consumidor de tal modo, que lhe apresenta um 
produto capaz de saciar uma necessidade, que ele próprio nem 
tenha conhecimento da existência (BENJAMIN, 2011, p. 02). 

Ressalta-se que publicidade não é sinônimo de informação15, 
pois embora se apresente, de certo modo, como um meio de 
veiculação de informações, atualmente, visa influenciar o 
consumidor em suas escolhas, encorajando-o e incitando-o a 
adquirir cada vez mais produtos, para impulsionar o 
desenvolvimento da produção e da circulação de bens de consumo 
(GAYER, 2014, p. 56). 

Todavia, Bauman quando se refere às práticas publicitárias, 
utiliza a denominação “informação”, asseverando que 

 

na acirrada competição pelo mais escasso dos recursos – a 
atenção de potenciais consumidores –, os fornecedores de 

                                                           
15De acordo com Baudrillard, “em semelhante litania onde se revezam a história do mundo e a 
figuração de objectos [sic] [...] o tempo forte é à primeira vista o da informação. Mas, por outro lado 

e de modo paradoxal é também o da neutralidade e impersonalidade [sic]: o discurso sobre o mundo 

não pretende dizer-nos respeito. A sua brancura tonal contrasta com a imensa valorização do 
discurso acerca do objecto [sic] – entusiasmo, exaltação e vibratilidade – transferindo-se para o 

objecto [sic] e para o seu discurso todo patético do real, da peripécia e da persuasão. A dosagem 

cuidadosa do discurso de informação e do discurso de consumo em proveito emocional exclusivo do 

segundo tende a atribuir à publicidade a função de pano de fundo, de cadeia de signos litânica e, 
portanto, tranquilizante, onde vêm entremear-se as vicissitudes do mundo. Depois de neutralizadas 

pelo corte, estas acabam também por cair sob o ataque do consumo simultâneo. O jornal falado não 

é a miscelânea que parece: a alternância sistemática impõe um esquema único de recepção, que é o 
esquema do consumo” (1995, p. 127-128). 
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pretensos bens de consumo, incluindo os de informação, buscam 

desesperadamente sobras não cultivadas do tempo dos 
consumidores, qualquer brecha entre momentos de consumo que 
possa ser preenchida com mais informação. Esperam que alguma 

parcela da multidão anônima situada na extremidade receptora 
do canal de comunicação, no curso de suas buscas desesperadas 
pelas informações de que necessitam, acabe cruzando por acaso 

com informações das quais não precisa, mas que os fornecedores 
desejam que absorva, e depois fique impressionada o bastante ou 

apenas cansada a ponto de fazer uma pausa ou reduzir sua 
velocidade pelo tempo necessário para absorvê-las in lieu 
daquelas que originalmente procurava (2008, p. 55-56). 

 

Vislumbra-se que, cada vez mais os fornecedores de 
produtos e serviços dedicam-se a abordar os consumidores por 
meio de atrativos publicitários com vistas a aumentar os índices de 

vendas, sem, contudo, se preocupar em prestar informações 
completas acerca dos produtos que tencionam comercializar. O 
consumidor, objeto de cobiça entre os fornecedores, fica cada vez 
mais cercado de anúncios supérfluos e menos de informações úteis 
atinentes ao produto ou serviço. 

Considerando que a característica da impessoalidade é o que 
impera na sociedade de consumo, o consumidor acaba acreditando 
no que lhe é repassado através dos meios publicitários a respeito 

dos produtos e serviços anunciados, uma vez que, é impraticável a 
realização de um questionamento aprofundado em relação a tudo 
aquilo que lhe é oferecido (BENJAMIN, 2011, p. 04-05). 

Inserido nesse contexto, o consumidor encontra uma 
escassez de informações autênticas a respeito dos bens que 
pretende adquirir, sendo obrigado a confiar, muitas vezes, por falta 
de opções e de tempo, na publicidade como único caminho para 
superá-la.  
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3.1 O importante papel das pesquisas de mercado para o 
aperfeiçoamento da publicidade 

 
A produção passou a ser comandada por pesquisas16 

encarregadas de averiguar os reais desejos e necessidades do 
público consumerista a fim de que somente seja produzido aquilo 

que realmente tem potencial para ser comercializado. Mediante os 
resultados encontrados, as empresas conseguem reduzir os riscos 
da fabricação e, igualmente, a concorrência com os demais 
fabricantes, atendendo as reais vontades dos consumidores e 
antecipando as tendências sociais. 

As empresas começaram a desenvolver serviços específicos 
para investigar em quais produtos o consumidor se interessa; os 

serviços que ele pode contratar; as dívidas que ele pode assumir; 
entre outros aspectos que possam ser úteis na hora da abordagem 
por meio da publicidade. Sendo que, diante dos resultados 
encontrados pela análise de aspectos relativos à vida privada do 
sujeito, a publicidade é refinada e direcionada exatamente ao núcleo 
das “necessidades” do consumidor (GALEANO, 2015, p. 267-274). 

As grandes empresas utilizam instrumentos provenientes da 
área do marketing e da psicologia17 para investir em pesquisas que 
coletem dados referentes aos desejos almejados pelos 
consumidores. Utilizando-se das informações recolhidas, 
desenvolvem estratégias mais eficazes de publicidade e, 
consequentemente, alcançam maior êxito em suas vendas 

(GAGLIETTI; GAGLIETTI, 2015, p. 148). 

                                                           
16De acordo com Galeano, a publicidade raramente tem a intenção de transmitir informações a 

respeito do item que está vendendo, uma vez que, seu objetivo principal não é informar, mas sim 

nutrir fantasias e corrigir frustrações. Para tanto, as grandes empresas passam a analisar os 
propensos consumidores no sentido de averiguar os mais variados aspectos a respeito de sua vida 
quotidiana para inserir uma campanha publicitária (2015, p. 267-274). 

17Atuando em conjunto com neurocientistas e profissionais da psicologia, os publicitários buscam 
instrumentos capazes de desempenhar com eficácia aquele que seria o principal fim almejado pela 

publicidade. Ou seja, visam proporcionar uma situação de mal-estar com os produtos que o 

consumidor já possui ou com aquilo que lhe falta, e deste modo, estimular o desejo de consumir 
alegando que isso fará com que ele se sinta melhor (LEONARD, 2011, p. 177). 
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Logo, a sociedade de consumo, por meio da publicidade, “é 
capaz de desestabilizar a noção original de uso ou significado dos 

bens e afixar neles imagens e signos novos, que podem avocar uma 
série de sentimentos e desejos associados” (FEATHERSTONE, 
1995, p. 160). 

Observa-se que os anunciantes sequer descrevem os produtos, 

optando por associar o produto a um status social, um estilo de vida 
ou a uma imagem, com intuito de vender mais.  Com isso, não é 
possível que o consumidor realize uma diferenciação entre as 
vantagens de um bem e outro, em face da grande quantidade de 
produtos que desempenham a mesma função no mercado.  

 
3.2 Publicidade: sinônimo de persuasão e criação de desejos 

 
A função desempenhada pela publicidade é tão relevante que 

passou a se imiscuir nas atitudes dos consumidores, de modo a 
ocasionar mudança de hábitos por parte destes, gerindo seus 
comportamentos.  

A publicidade tem a capacidade de eliminar o poder de crítica 
do consumidor frente ao produto que é anunciado, fazendo com que 
este fique “condicionado à mensagem”, o que pode violar o princípio 
da liberdade de pensamento (ALMEIDA, 2009, p. 117-118). 

Neste viés, a publicidade transformou-se em uma verdadeira 
“ciência da persuasão”, afetando todos os consumidores 
indistintamente, variando apenas em grau de incidência, uma vez 

que se trata de um fenômeno de âmbito coletivo. Como 
consequência, é impossível que cada consumidor se proteja dos 
abusos publicitários por si próprio, “a não ser que se exile deste 
mundo”, tendo em vista que, sozinho, não tem poderio para fazer 

frente aos abusos em massa criados pela sociedade de consumo, 
como aqueles originados pela publicidade (BENJAMIN, 2011, p. 05). 

A publicidade vem sendo definida como uma espécie de 
idioma universal, uma vez que, em qualquer lugar, toda e qualquer 
pessoa pode ter acesso à mensagem que está lhe sendo 
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transmitida. Em decorrência disso, nos últimos vinte e cinco anos 
foram duplicados os valores investidos na publicidade18, o tempo 

que antes era destinado ao repouso se transformou em um 
momento em que o consumo se torna obrigatório, e muitos hábitos 
sofreram mudanças significativas19 (GALEANO, 2015, p. 265). 

A publicidade desempenha o seu papel objetivando diminuir 

a resistência do consumidor e com vistas a potencializar os ganhos 
decorrentes das transações econômicas. Aprimorou-se de tal forma 
que é capaz de atingir milhões de possíveis consumidores de modo 
simultâneo, utilizando-se dos meios de comunicação em massa 
(GIACOMINI FILHO, 1991, p. 14). 

Portanto, “a publicidade revela-se talvez como o mais 
notável meio de comunicação de massas da nossa época”, visto que 

representa um instrumento capaz de exaltar os objetos que 
tenciona vender a um número ilimitado de propensos 
consumidores, impondo, ao mesmo tempo, o consenso daqueles 
para que, assumindo o papel de decifrar a mensagem que lhe está 
sendo transmitida, venham a aderir ao chamado e adquirir o 
produto ou serviço (BAUDRILLARD, 1995, p. 131). 

De acordo com Baudrillard20, a publicidade se origina no 
momento em que um anúncio deixa de ser espontâneo e passa a 

                                                           
18Dados apontam que “[...] em 2002, os gastos globais com publicidade alcançaram 446 bilhões de 
dólares, um aumento de quase nove vezes em relação a 1950. A China gastou 12 bilhões de dólares 

em 2006 com o setor, e estima-se que alcance 18 bilhões de dólares em 2011, tornando-se o terceiro 

maior mercado publicitário do mundo. Em 2007, os três maiores fabricantes de carros dos Estados 

Unidos (General Motors, Ford e Chrysler) direcionaram mais de 7,2 bilhões de dólares para 

anúncios. Em 2008, a Apple dispendeu 486 milhões de dólares em propaganda. Esses números 
espantosos não prestam qualquer serviço à humanidade” (LEONARD, 2011, p. 177). 

19Um exemplo de mudança significativa é o fato de que, influenciadas pela publicidade, as crianças de 

classes sociais menos favorecidas tomam cada vez menos leite e cada vez mais Coca-Cola. Ainda, 
destaca-se que em muitas casas, geralmente, de renda mais baixa, seus moradores optam por 

adquirir uma televisão e se privam, para tanto, de comprar bens que seriam mais necessários, como 
uma cama, por exemplo (GALEANO, 2015, p. 265-266). 

20Aduz Featherstone que a maior contribuição da teoria de Baudrillard “é apoiar-se na semiologia 

para argumentar que o consumo supõe a manipulação ativa de signos. Isso se torna central na 

sociedade capitalista tardia, onde o signo e a mercadoria juntaram-se para produzir a ‘mercadoria-
signo’. A autonomia do significante, mediante a manipulação dos signos na mídia e na publicidade, 

por exemplo, significa que os signos podem ficar independentes dos objetos e estar disponíveis para 
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configurar uma “notícia fabricada21”. No entanto, cabe ressaltar 
que esta notícia fabricada não é sinônimo de notícia falsa, uma vez 

que, não visa iludir os consumidores, mas tão somente persuadi-
los a acreditar nos enunciados que estão sendo transmitidos. 
Assim, a publicidade é estratégica e tem por intuito levar os futuros 
consumidores a esperar algo do produto, transformando, para 

tanto, o produto a ser vendido numa espécie de “pseudo-
acontecimento22”, no qual o objeto somente irá se tornar real 
quando da sua aquisição pelo consumidor (1995, p. 134). 

A publicidade não pressupõe verdades anteriores, mas 
somente posteriores, para isso, não tem a incumbência de iludir 
totalmente os consumidores, mas tão somente de criar enunciados 
convincentes, nem verdadeiros e ao mesmo tempo nem falsos, os 

quais sejam capazes de incutir elevado grau de curiosidade no 
futuro comprador (BAUDRILLARD, 1995, p. 131-135). 

Bauman, no entanto, defende que a publicidade apenas será 
capaz de desempenhar sua função com sucesso utilizando-se de 
promessas enganosas, para que os consumidores se engajem em 
uma busca incessante por novos produtos. Para tanto, a 

                                                                                                                           
uso numa multiplicidade de relações associativas. [...] Assim, a sociedade de consumo torna-se 
essencialmente cultural, na medida em que a vida social fica desregulada e as relações sociais 

tornam-se mais variáveis e menos estruturadas por normas estáveis. A superprodução de signos e a 

reprodução de imagens e simulações resultam numa perda do significado estável e numa estetização 

da realidade, na qual as massas ficam fascinadas pelo fluxo infinito de justaposições bizarras, que 
levam o espectador para além do sentido estável” (1995, p. 33-34). 

21Nesse sentido, “a publicidade se torna homogênea das notícias que, por sua vez, se encontram 

submetidas a idêntico trabalho – mítico: a publicidade e as notícias formam uma idêntica substância 

visual, escrita fónica e mítica, cuja sucessão e alternância nos parece natural, ao nível de todos os 

meios de comunicação – suscitando idêntica curiosidade e idêntica absorção espectacular[sic]/lúdica. 
Os jornalistas e técnicos da publicidade surgem como operadores míticos: encenam e entrecham o 

objecto [sic] ou o acontecimento. Comunicam-no já interpretado – ao fim e ao cabo, constroem-no 

deliberadamente. Para se poder formular um juízo objetivo [sic], torna-se necessário aplicar-lhes as 
categorias do mito, que não é nem verdadeiro, nem falso. O problema também não consiste em 
acreditar ou deixar de acreditar nele” (BAUDRILLARD, 1995, p. 134). 

22Com o termo “pseudo-acontecimento”, Baudrillard refere-se ao “mundo do pseudo-acontecimento, 
da pseudo-história e da pseudo-cultura, de que falou Boorstin no livro L’Image. Isto é, de eventos, de 

história, de cultura e de ideias produzidas, não a partir da experiência móvel, contraditória e real, 

mas produzidos como artefactos [sic] a partir dos elementos do código e da manipulação técnica do 
meio de comunicação” (1995, p. 132). 
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confiabilidade depositada nos produtos antigos, assim como as 
promessas que pairavam sobre os mesmos, precisam ser 

frustradas. Se os consumidores estiverem plenamente satisfeitos, 
não existe motivo para consumir novos produtos, ocasionando 
perdas incalculáveis na economia como um todo (2007, p. 108). 

Nessa linha, uma das funções da publicidade é a criação de 

desejos. É através dela que os produtores conseguem fazer com 
que venham à tona novas necessidades que, justamente pelo fato 
de serem criadas pela mídia, não existiam previamente. A 
demanda do produto passa a ser literalmente fabricada, o que 
requer, na maioria das vezes, maiores investimentos do que 
aqueles depreendidos com a criação do produto em si 
(GALBRAITH, 1987, p. 128). 

Por sua vez, o fabricante possui dupla função: produzir o 
bem e fabricar o desejo por aquele produto, fazendo com que as 
necessidades surjam juntamente com a produção. Isso significa 
que, muitas coisas das quais os consumidores acreditam necessitar 
não são, em verdade, fruto de sua real e espontânea necessidade, 
mas sim, resultado da publicidade que recai sobre os mesmos, 
levando-os a crer que realmente necessitam daquele bem 
(GALBRAITH, 1987, p. 128-131). 

A publicidade é a responsável pela aceleração da mudança de 
desejos, deslocando-os de uma condição estacionária para um estado 
móvel, aberto e efêmero. Em verdade, a maior contribuição da 
publicidade para a sociedade de consumo foi a “desculpabilização do 

ato de consumir”, o que ocasionou uma verdadeira mudança da 
significação social do consumo. Por meio da publicidade, o ato de 
comprar passou a ser considerado uma prática corriqueira e 
efêmera, em que a renovação permanente foi aceita através da 

mudança constante de vontades (LIPOVETSKY, 1989, p. 198). 
As necessidades passaram a ser geradas pelo mesmo processo 

por meio do qual são satisfeitas, sendo que, as expectativas 
aumentam na medida em que vão sendo alcançadas, o que dá 
origem a um círculo vicioso, tendo em vista que cada vez que a 
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necessidade é alcançada, uma nova surge (GALBRAITH, 1987, p. 
128-131). Os consumidores acreditam que a necessidade surgiu de 

seu próprio interior, porém, implicitamente, a publicidade foi a 
responsável por incutir aquela carência em seu subconsciente. 

Todavia, cabe destacar que não é função da publicidade 
remodelar totalmente os pensamentos do consumidor, uma vez 

que as pressões exercidas no sentido de estimular o consumo não 
visam transformar seu “espírito”. O consumidor mantém a sua 
autonomia de escolha e não é forçado a consumir contra sua 
vontade. A publicidade “não visa reformar o homem e os 
costumes; na realidade, torna o homem tal como ele é, 
empenhando-se apenas em estimular a sede de consumo que já 
existe” (LIPOVETSKY, 1989, p. 193-194). 

Logo, a importância da publicidade é ressaltada, devido ao 
fato de que, vive-se em uma “realidade de hiperinformação, na 
qual cada indivíduo é submetido a uma quantidade imensa de 
dados e informações as mais variadas, a todo o tempo” 
(MIRAGEM, 2013, p. 239-240). 

Portanto, o desenvolvimento da atividade publicitária é uma 
das causas que mais trouxe consequências para o desenvolvimento 
da sociedade de consumo, além de configurar um dos fatores 
responsáveis pelas transformações econômicas no último século.  

 
4 Conclusão 

 

A sociedade de consumo busca criar novas necessidades uma 
vez que, os objetivos estão focados na produção e aquisição de bens 
de consumo. Neste contexto, a publicidade se apresenta como um 
instrumento capaz de influenciar as atitudes dos consumidores no 

sentido de fazer nascer a vontade de consumir determinado bem, e 
consequentemente, alavancar os níveis de consumo em escala 
mundial. 

Desse modo, uma das funções da publicidade é a criação de 
desejos. É através dela que os fornecedores conseguem criar novas 
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necessidades, que não existiam previamente. A demanda do 
produto passa a ser literalmente fabricada, o que requer, na 

maioria das vezes, maiores investimentos do que aqueles 
depreendidos com a criação do produto em si.  

Portanto, os fornecedores de produtos e serviços dedicam-se 
a abordar os consumidores por meio de atrativos publicitários com 

vistas a aumentar os índices de vendas, sem, contudo, se preocupar 
em prestar informações completas acerca dos produtos que 
tencionam comercializar, violando o direito à informação, que 
constitui um direito básico do consumidor. 
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A tutela provisória 

no novo código de processo civil: 
uma tutela jurisdicional diferenciada 

 
Betina Santoro Benvegnú1 

 
 

1 Introdução 
 
O Código de Processo Civil de 1973 regulamentava as tutelas 

antecipada e cautelar de modo distinto: a tutela antecipada 
encontrava-se prevista no artigo 2732 daquele regulamento, 
situando-se dentro do processo de conhecimento. Já, as cautelares 

                                                           
1 Acadêmica do Curso de Direito da Universidade de Passo Fundo, Campus Casca. Membro do grupo 
de pesquisa de Direito Civil e Processo Civil. E-mail: benvegnubetina@gmail.com 
2 Artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973: ”O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, 

total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:I - haja fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação; ou II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório do réu. § 1o Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e 

preciso, as razões do seu convencimento.  § 2o Não se concederá a antecipação da tutela quando 
houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.  § 3o A efetivação da tutela antecipada 

observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4o e 

5o, e 461-A.  § 4o A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em 

decisão fundamentada.  § 5o Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até 
final julgamento. § 6o A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos 

pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. § 7o Se o autor, a título de 

antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os 
respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.” 
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estavam dispostas no artigo 796 e seguintes do referido diploma 
legal3, representando um processo autônomo.  

Enquanto a tutela antecipada existia para adiantar a 
satisfação de um direito, a tutela cautelar era considerada uma 
espécie de processo civil, juntamente com os processos de 
conhecimento e de execução. Assim, o processo cautelar destinava-

se a conservar direitos e possuía as hipóteses de cabimento 
elencadas no referido diploma legal, por meio das cautelares 
nominadas e inominadas.  

Tal situação sofreu substancial modificação com a entrada 
em vigor do Código de Processo Civil de 2015, Lei n. 13.105/2015, 
momento que essas medidas passaram a ser denominadas de 
tutela provisória. 

No Código de Processo Civil de 2015, as tutelas provisórias 
estão disciplinadas no Livro V, da Parte Geral, nos artigos 294 a 311. 
Essas reformas e alterações legislativas da codificação processual 
civil visam assegurar a efetiva proteção dos direitos, pois as tutelas 
provisórias atuam quando está em risco o próprio direito.  

Além disso, ocorrem através de um provimento jurisdicional 
de cognição sumária que possui como objetivo garantir seu 
resultado prático ou precipitar os efeitos da decisão definitiva no 
final do procedimento.  

Com isso, o presente estudo possui duplo objetivo, 
primeiramente apresentar a importância da cognição sumária e 
como ela se apresenta na atual codificação de processo civil; e 

segundo examinar as espécies de tutelas provisórias previstas no 
Código de Processo Civil, suas características e aplicação. 
  

                                                           
3 As medidas cautelares encontravam-se previstas no artigo 796 e seguintes do Código de Processo 
Civil de 1973, em seu Livro III, denominado “Do processo cautelar”. 



Betina Santoro Benvegnú | 145 
 

2. Cognição sumária: as tutelas provisórias 
 

As tutelas provisórias ou de cognição sumária representam 
um instrumento para combater riscos que podem surgir diante da 
espera de uma decisão para solução do conflito proferida após a 
duração de todo o processo. Todas as tutelas provisórias possuem 

traços comuns, que são a sumariedade do procedimento e a 
provisoriedade da tutela (THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 603).  

O termo cognição sumária, utilizado para diferir as decisões 
provisórias das definitivas, que se pautam em cognição exauriente, 
remete a uma ideia de menor profundidade, ou seja, juízos de 
verossimilhança substituem a busca da certeza. Há, entretanto, um 
elo que vincula a tutela provisória à definitiva, pois são prestadas, 

em regra, no mesmo processo (ZAVASCKI, 2000, p. 30-31).  
Além disso, as tutelas provisórias podem ser postuladas em 

todos os tipos de procedimentos, seja comum, especial, no 
processo de execução, ou até mesmo nos Juizados Especiais. 
Porém, há procedimentos que já possuem previsão legal especial 
de algumas modalidades de tutelas provisórias, momento que as 
disposições do Código de Processo Civil serão aplicadas 
subsidiariamente àquelas, como, por exemplo, nas ações 
possessórias4.  Ainda, é permitida, a concessão de tutelas 
provisórias na fase recursal e nos processos de competência 
originária dos tribunais (DONIZETTI, 2016, p. 457-465). 

                                                           
4 Nas ações possessórias, o procedimento especial aplica-se aos casos em que a turbação ou o esbulho 

tiver ocorrido há menos de um ano e dia. Nessa hipótese, caso não haja elementos suficientes para o 

deferimento da liminar, o Juiz deverá designar audiência de justificação prévia, a fim de ouvir 
testemunhas, e, posteriormente, analisar o pedido de tutela provisória, ao contrário do procedimento 

comum, no qual é marcada audiência de conciliação. Nesse sentido, o artigo 562 do Código de 

Processo Civil dispõe que: “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir 

o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, 
determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à 

audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será 

deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos 
representantes judiciais.” 
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Salienta-se que as tutelas provisórias podem ser requeridas 
de maneira antecedente ou incidental, ou seja, antes da 

propositura da ação ou no decorrer desta, e, ainda, 
concomitantemente com o pedido principal.  

A tutela provisória requerida de modo antecedente será 
autônoma do ponto de vista processual, enquanto que a incidental 

ocorrerá no curso do processo. Já é tradição no direito brasileiro a 
propositura de ação cautelar antecedente, sendo que a tutela 
antecipada também foi autonomizada com a atual codificação 
processualista civil com o principal objetivo de possibilitar sua 
estabilização (MITIDIERO; MARINONI; ARENHAT, 2016, p. 860-
861). 

No caso de tutela provisória requerida em caráter incidental, 

o requerimento independe do pagamento de custas processuais, 
conforme prevê o artigo 295 do Código de Processo Civil5, visto 
que será analisado no mesmo processo referente ao pedido 
principal. Tal disposição aplica-se indistintamente ao autor e ao 
réu da ação, ao passo que aquele que já efetuou o pagamento das 
custas na distribuição, não pagará tal despesa em caso de pedido 
incidental. Destaca-se que, no caso de requerimento antecedente a 
parte deverá realizar o referido pagamento, eis que a solicitação 
ocorreu antes do protocolo da petição inicial.  

As medidas provisórias não serão concedidas quanto existir 
perigo de irreversibilidade de seus efeitos. Essa irreversibilidade diz 
respeito às consequências de fato, e não de direito, visto que, 

tratando-se de irreversibilidade de direito, os efeitos poderão ser 
resolvidos em perdas e danos, ocasião em que é possível a concessão 
de tutelas provisórias. Assim, somente a irreversibilidade de fato 
impede a concessão dessas medidas, o que não se trata de conceito 

absoluto, mas sim de impossibilidade de retomada do estado 
anterior a sua concessão (MANGONE, 2016, p. 258). 

                                                           
5 Artigo 295 do Código de Processo Civil: “A tutela provisória requerida em caráter incidental 
independe do pagamento de custas”. 
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O Código de Processo Civil de 2015 optou por utilizar a tutela 
provisória como gênero, do qual a tutela de evidência e de urgência 

são espécies. Ainda, esta última pode ser subdividida em satisfativa 
ou conservativa, dependendo de sua natureza. Contudo, 
independente da espécie, todas são indispensáveis para a 
concretização da justiça, a fim de garantir, ao mesmo tempo a 

segurança jurídica e a real efetividade da tutela jurisdicional.  
 

3 A tutela de evidência 
 
A tutela de evidência encontra-se positivada no artigo 311 do 

Código de Processo Civil de 20156, que traz as hipóteses de 
cabimento, elencadas em rol taxativo. Verifica-se que, em certos 

casos, o juiz poderá ou não decidir liminarmente, sem a oitiva da 
parte contrária, a respeito de sua concessão. 

Considerando que evidente quer dizer “claro, óbvio, 
patente”, a tutela da evidência do direito traz uma proteção 
especial oferecida aos que se encontram em situação que 
demonstra a probabilidade de estar com a razão. Por isso, possuem 
direito a requerer uma tutela diferenciada, que é denominada de 
tutela de evidência (ASSIS, 2016, p. 64). 

O legislador, pelo artigo 311 do Código de Processo Civil, 
engrandeceu o que a doutrina já denominava de tutela de evidência 
sem urgência, correspondente à tutela de um direito que é tão 
convincente que provoca a rápida proteção jurisdicional. Nesses 

casos, em que pese não esteja presente risco de dano ao autor ou 

                                                           
6 Artigo 311 do Código de Processo Civil: “A tutela da evidência será concedida, independentemente 

da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 
caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a 
ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída 

com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha 

prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz 
poderá decidir liminarmente”. 
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tal ameaça seja insignificante, o juízo pode conceder a tutela em 
virtude da quase certeza ou certeza do direito invocado (MEDINA, 

2016, p. 534). 
Nada obsta, contudo, que a urgência esteja presente no 

provimento evidente, o que não significa que aquela será decisiva 
para a concessão deste. Isso porque a urgência não é requisito 

necessário para a concessão da tutela de evidência. No entanto, a 
parte pode eventualmente demonstrar estarem presentes em seu 
direito tanto a urgência, quanto a evidência, hipótese em que 
ambas deverão ser consideradas pelo magistrado que analisará o 
caso debatido (MEDINA, 2016, p. 535).  

O objetivo dessa tutela especial, que se denomina evidência, 
é a utilização de direitos substanciais pelos indivíduos que os 

possuem. Nesse sentido, quanto maior a probabilidade de um 
direito, menor será a exigência de comprovação do dano que pode 
ser causado. Ainda, importante mencionar que a referida tutela 
pode ser postulada tanto pelo autor, quanto pelo réu (DONIZETTI, 
2016, p. 501). 

A tutela de evidência não deve ser interpretada de maneira 
literal, mas sim de modo genérico, sendo necessário que o 
requerente de sua concessão possua direito mais provável do que a 
parte contrária, demonstrado através das afirmações de direito e 
de fato. Assim, necessitam de proteção jurisdicional, pois possuem 
maior juridicidade, razão pela qual são merecedores da tutela 
jurisdicional imediata (BUENO, 2016, p. 267).  

Considerando que a tutela de evidência não necessita da 
existência do perigo de um dano, fundamenta-se na comprovação 
suficiente da pretensão do autor. O objetivo, na verdade, não é 
evitar ou cessar um risco de dano, mas, ao contrário, sua finalidade 

é afastar a injustiça que pode ser suportada pela parte que, embora 
possua a evidência de seu direito, deve sujeitar-se à resistência da 
outra parte e ao procedimento exauriente. O processo precisa de 
mecanismos que proporcionem uma solução efetiva, para que a 
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parte não necessite esperar a duração total do procedimento 
(THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 597). 

Com isso, diante da presença de prova consistente das 
alegações, pode ser concedida uma tutela imediata que se opõe à 
regra, que é aguardar o julgamento definitivo da lide. Nesta 
categoria é beneficiada a parte cujo direito material é evidente, a 

qual terá uma tutela satisfativa imediata, enquanto que à outra 
parte será imputado o ônus de esperar os efeitos definitivos da 
prestação jurisdicional (THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 597).  

A tutela de evidência ganhou um capítulo próprio na nova 
legislação processualista7, na medida em que no Código de 
Processo Civil de 1973 estava espalhada ao longo do diploma legal. 
Assim, as tutelas de urgência e evidência foram distinguidas e 

afastadas com a entrada em vigor do novo Código. 
A novidade encontra-se na sistematização e tipificação do 

Código de Processo Civil de 2015, pois a legislação esparsa e a 
codificação de 1973 já normatizavam essa modalidade de tutela8. 
Além do mais, o atual diploma legal processualista não exclui a 
possibilidade de serem verificadas no caso concreto outras 
situações que prescindam da configuração da urgência 
(DONIZETTI, 2016, p. 501). 

Ainda, tendo em vista que não há disposição legal quanto ao 
procedimento a ser adotado na tutela de evidência, a sistemática da 
tutela antecipada esclarece o procedimento a ser utilizado. Desse 
modo, aplicam-se subsidiariamente às disposições trazidas no 

próprio artigo 311 do diploma processualista civil aquelas previstas 

                                                           
7 Observa-se que “uma das grandes novidades envolvendo a tutela urgente está na separação feita 

entre tutela de urgência e tutela de evidência. Não se trata de modalidade nova de tutela. Ela já 

existia no nosso sistema (art. 273, CPC 73). O Novo CPC, nesse campo, inovou não apenas no trato 
separado em relação à tutela de urgência, mas, também, nas hipóteses que autorizam a tutela da 
evidência (ASSIS, 2016, p. 64).  

8 A ação monitória é o procedimento que proporciona a concessão de uma tutela com base na 
evidência do direito do autor, tendo em vista que este obtém um mandado de pagamento, a exemplo, 

bastando apenas que apresente prova escrita que origine o direito de exigir alguma obrigação do 

requerido. Esse procedimento já possuía previsão no Código de Processo Civil de 1973, sendo 
mantido pelo atual diploma legal, nos artigo 700 e seguintes (DONIZETTI, 2016, p. 502). 
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no procedimento para concessão da tutela de urgência (MACÊDO, 
2015, p. 08). 

No entanto, a novidade é que o Código de Processo Civil de 
2015 ampliou a esfera de aplicabilidade da tutela de evidência. 
Enquanto antes a previsão era apenas para procedimentos 
especiais e específicos9, agora a tutela de evidência é admitida em 

qualquer procedimento, seja comum ou especial (DONIZETTI, 
2016, p. 502). 

As quatro hipóteses legais10 previstas nos incisos do artigo 
311 do Código de Processo Civil diferem entre si, pois cada uma 
possui requisitos próprios e diversos. Todavia, existe uma 
característica em comum, em que o diploma legal processualista 
civil dispensa a urgência nos casos do referido artigo e exige 

somente os requisitos genéricos, ou seja, prova suficiente e 
probabilidade do direito afirmado (MEDINA, 2016, p. 534-535). 

A situação do inciso I trata do abuso do direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório da parte, o que não torna por si 
só o direito da parte evidente, razão pela qual foi disciplinada de 
maneira incompleta. Representa um “conceito jurídico 
indeterminado (ou cláusula aberta). A situação concreta vai 
determinar se a parte passiva (réu ou reconvindo) está a abusar do 
direito de defesa ou a manifestar o propósito protelatório.” 
Observa-se que “o mero propósito não é suficiente para reforçar a 
probabilidade do direito do requerente. É preciso da protelação” 
(DONIZETTI, 2016, p. 503). 

O Código de Processo Civil de 1973 também previa tal 
hipótese, que era conjugada com a prova inequívoca, sendo que 
esta deveria convencer acerca da verossimilhança da alegação. 

                                                           
9 O artigo 562 do Código de Processo Civil, por exemplo, prevê uma situação de tutela de evidência 
no procedimento das ações possessórias. 

10    Além disso, a evidência deveria ser interpretada como aquilo que prescindisse de prova, o que 

não ocorre nesses casos, tendo em vista que na maior parte das hipóteses legais descritas no artigo é 

exigida prova documental, motivo pelo qual o significado da palavra evidência utilizada pelo 
legislador é um tanto quanto amplo (MEDINA, 2016, p. 534-535).  
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Assim, o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório apenas fortificavam um direito que existia quase que 

com certeza absoluta (MEDINA, 2016, p. 535).  
Já no Código de Processo Civil de 2015, o inciso foi redigido 

com má técnica e não deve orientar o entendimento de que algo 
duvidoso afirmado pela parte seja compreendido como evidente 

exclusivamente por ter ocorrido uma das hipóteses do inciso I, 
inclusive porque tais situações podem levar à condenação por 
litigância de má-fé, conforme previsto no mesmo diploma legal. 
Dessa forma, não podem ser motivo único para concessão da tutela 
de evidência (MEDINA, 2016, p. 535). 

Em outras palavras, a exigência da verossimilhança nesses 
casos continua existindo da mesma maneira que no antigo Código, 

pois não há como adquirir direito somente através da conduta do 
réu, sendo necessário que aquele seja considerado ao menos 
provável. Isso porque o objetivo da tutela provisória não é a 
punição11 (DONIZETTI, 2016, p. 503-504).  

O inciso II, por sua vez, prevê a hipótese de tese jurídica 
pacificada na jurisprudência sobre fatos comprovados 
documentalmente, o que significa que as circunstâncias devem ser 
provadas pelos documentos trazidos pela parte. Não se trata de 
uma evidência muito forte, pois depende da prova documental, que 
basta por si só. Outro requisito é que não haja controvérsia na 
jurisprudência sobre a procedência do pedido. Esta condição pode 
ser confirmada por tese firmada em julgamento de recursos 

repetitivos12, súmulas vinculantes13 ou assunção de competência14. 

                                                           
11 Observa-se que “a situação do inciso I do art. 311 merece ser compreendida levando em contra a 

exigência genérica do caput do art. 300 no sentido de haver elementos que evidenciem a probabilidade – 
sempre entendida no sentido de maior juridicidade – do direito” (BUENO, 2016, p. 268). 

12    O atual Código de Processo Civil trouxe um inovação legislativa, qual seja, o Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitiva (IRDR), que se encontra previsto em seus artigos 976 a 987. Em suma, é um 
mecanismo que “permite aos Tribunais e segundo grau (TJs e TRFs) julgar por amostragem demandas 

repetitivas, que tenham por objeto controvertido uma mesma e única questão de direito. Seleciona-se 

como amostra um caso, ou um conjunto de casos, em que a questão jurídica repetitiva é discutida e que 
retrate adequadamente a controvérsia” (WAMBIER; TALAMINI, 2016, p. 726). 
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Também, deve ser verificada se a orientação jurisprudencial 
mantém-se constante (MEDINA, 2016, p. 536).  

Nesse sentido, os precedentes judiciais15 constituem fonte do 
direito, pois a decisão é considerada ato jurídico que possui como 
eficácia a construção de uma norma. Além disso, são vistos como 
uma maneira de assegurar limites à criatividade dos magistrados, 

que não podem proporcionar uma produção de direito 
jurisprudencial sem responsabilidade (MACÊDO, 2015, p. 03-04). 

Já o inciso III revela uma situação específica e trata do pedido 
reipersecutório16 fundado em prova documental do contrato de 
depósito. Essa hipótese aplica-se somente às ações relativas ao 
contrato de depósito, o qual está previsto no artigo 627 do Código 
Civil17 e seguintes. Assim, é suficiente que seja demonstrado o fato 

constitutivo do direito da parte integrante do contrato de depósito 
para concessão da tutela de evidência. Verifica-se que a parte final 
do inciso dispõe “caso em que será decretada a ordem de entrega 
do objeto custodiado, sob cominação de multa”, mostra-se 
desnecessária, visto que se trata de ação para entrega de coisa, que 
a lei processual já regulamentou em outros artigos de modo mais 

                                                                                                                           
13 As súmulas vinculantes podem ser propostas “pelos próprios integrantes do Supremo Tribunal 

Federal ou pelos legitimados nos termos da Lei. [...]” Seu objetivo é “a validade, a interpretação e a 

eficácia de normas determinadas e apenas será cabível quando em relação a tais normas houver 
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete 

grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Tal súmula 

vinculará os demais órgãos do Judiciário e Administração Pública, direta e indireta, municipal, 
estadual e federal” (WAMBIER; TALAMINI, 2016, p. 747-748). 

14 O incidente de assunção de competência encontra-se previsto no artigo 947 do Código de Processo 
Civil. 

15 Precedentes judiciais tratam-se de “pronunciamentos judiciais que, já quando são emitidos, nascem 
com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de vincular, em maior ou menor grau, decisões 

judiciais (ou mesmo atos administrativos e até condutas privadas) subsequentes, que versem sobre 
casos em que se ponha a mesma questão jurídica” (WAMBIER; TALAMINI, 2016, p. 693-694).  

16 A obrigação reipersecutória é aquela que consiste na entrega da coisa, sendo, dessa forma, 

“pressuposto necessário para a concessão da medida a demonstração das alegações de fato, que se 

deve aperfeiçoar, precisamente, por prova documental adequada do contrato de depósito” (DIDIER 
JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2016, p. 640). 

17 Artigo 627 do Código Civil de 2002: “Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto 
móvel, para guardar, até que o depositante o reclame”. 
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completo, especificadamente no artigo 538 do Código de Processo 
Civil18 (MEDINA, 2016, p. 536). 

Por fim, o inciso IV trata de situação na qual não há oposição 
de prova, pelo réu, capaz de gerar dúvida razoável a respeito de 
fatos constitutivos comprovados documentalmente pelo autor. Ou 
seja, a fraqueza da prova apresentada pelo réu reforça aquela que 

foi anteriormente acostada pelo autor, a qual passa a adquirir mais 
força e torna-se evidente em virtude da fragilidade daquela 
apresentada pelo demandado. Ainda, não devem ser diferenciadas 
as circunstâncias de defesas de mérito diretas ou indiretas19 para 
averiguação da ocorrência dessa hipótese, tendo em vista que, 
independentemente da espécie de defesa apresentada, esta pode 
conduzir à certeza de procedência ou improcedência dos pedidos, 

seja direta, ou até mesmo indireta (MEDINA, 2016, p. 537). 
As hipóteses dos incisos II e III, do artigo 311 do Código de 

Processo Civil podem ser decididas liminarmente, sem a prévia 
oitiva do réu, o que possui respaldo no artigo 9º, inciso II, 
parágrafo único, do referido diploma legal20. Nesses casos, será 
observado o procedimento comum até a prolação da sentença 
(BUENO, 2016, p. 269). Já nas hipóteses dos incisos I e IV a tutela 

                                                           
18 Artigo 538 do Código de Processo Civil: “Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo 

estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em 

favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. § 1o A existência de benfeitorias deve 
ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, 

sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. § 2o O direito de retenção por 

benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento. § 3o Aplicam-se ao 
procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação 
de fazer ou de não fazer.” 

19 As defesas de mérito dividem-se em diretas e indiretas. A primeira configura-se quando “o ataque 

do contestante pode atingir o próprio fato arguido pelo autor (quando, por exemplo, nega a 

existência do dano a indenizar), ou suas consequências jurídicas (quando reconhecido o fato, nega-
se-lhe o efeito pretendido pelo autor). [...]” E a indireta “quando, embora se reconheça a existência e 

eficácia do fato jurídica arrolado pelo autor, o réu invoca outro fato novo que seja impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. [...] São exemplos de defesa indireta de mérito a 
prescrição e a compensação” (THEODORO JÚNIOR, 2014, p. 422-423). 

20 Artigo 9º do Código de Processo Civil: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que 

ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: [...] II - às hipóteses 
de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; [...]”. 
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de evidência só poderá ser concedida após a contestação 
(MITIDIERO, 2015, p. 707).   

As regras da tutela de evidência, portanto, aplicam-se somente 
quando não há urgência, tendo em vista que esta característica não é 
requisito para a concessão desse tipo de provimento judicial. Isso 
porque a demonstração da evidência não depende do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, a tutela 
de evidência pressupõe mais que a fumaça do bom direito, necessita 
de probabilidade de certeza do direito invocado, razão pela qual 
passa a ser possível a extensão da tutela antecipatória a direitos 
evidentes, para os quais o trâmite processual seja desnecessário 
(TESHEINER; THAMAY, 2016, p. 07-11). 

Desse modo, a tutela de evidência busca assegurar um 

direito àquele que muito provavelmente possua razão no que diz 
respeito à matéria debatida no processo. Nesse norte, tendo a parte 
um direito quase certo, não é racional que suporte a demora do 
processo. Afinal, é por esse motivo que a sumarização do 
procedimento não pode ser justificada somente pela urgência, mas 
também pela carência de meios disponíveis e possíveis para a parte 
contrária impugnar o pedido (ASSIS, 2016, p. 64-65). 

Assim, a tutela de evidência possui o intuito de proporcionar 
a melhoria na prestação jurisdicional e assegurar a efetividade da 
tutela jurisdicional em certos casos, com o objetivo de alcançar o 
resultado útil do processo.  

 

4 A tutela de urgência 
 
A tutela de urgência encontra-se disciplinada no Título II, do 

Livro V (Tutela Provisória) do Código de Processo Civil, em seus 

artigos 30021 e seguintes. Além das disposições gerais, o referido 
                                                           
21 Artigo 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência 
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diploma legal prevê também os procedimentos a serem adotados 
nos casos de tutela antecipada ou cautelar requeridas em caráter 

antecedente.  
Por longo período, o tempo não foi pensado como algo de 

extrema importância no âmbito processual. Com o passar dos 
anos, contudo, verificou-se que a correta distribuição do tempo no 

processo é necessária para que a justiça obtenha seus objetivos de 
forma eficiente. Por isso, enquanto no diploma legal de 1973 era 
imprescindível um procedimento autônomo para qualquer 
providência provisória, o novo Código dispensava um processo a 
parte para obtenção de uma tutela provisória (MITIDIERO; 
MARINONI; ARENHAT, 2016, p. 206-207).  

Com isso, no Código de Processo Civil de 1973 havia previsão 

dos procedimentos cautelares os quais eram medidas preparatórias 
postuladas em um processo somente com tal finalidade. Assim, a 
tutela antecipada, também conhecida como pedido liminar, não 
podia ser requerida em demanda cautelar preparatória, embora já 
fosse consagrado o princípio da fungibilidade entre cautelares e 
tutelas antecipadas (MENDES; SILVA, 2016, p. 380). 

Já a tutela de urgência - no Código de Processo Civil de 2015 - 
pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental, possui 
fundamento nos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, 
e pode ser subdividida em tutela de urgência de natureza cautelar ou 
de natureza satisfativa. Os requisitos para ser alcançada 

 

[...] são, basicamente, dois: (a) Um dano potencial, um risco que 
corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela 
parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser 

objetivamente apurável. (b) A probabilidade do direito substancial 
invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris 

(THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 609) (grifo do autor). 
 

                                                                                                                           
pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza 
antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 
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Assim, a probabilidade de um direito e o perigo de dano ou 
risco ao resultado útil do processo são expressões que representam o 

que é genericamente empregado, respectivamente, nos dizeres em 
latim fumus boni iuris e periculum in mora (BUENO, 2016, p. 254). 

A probabilidade do direito substituiu a antiga prova 
inequívoca22 que era exigida para comprovar a verossimilhança 

das alegações, permitindo que seja concedida uma tutela de 
urgência baseada em cognição sumária, que pode estar fundada 
em provas incompletas e sem a oitiva da parte contrária. Em 
outras palavras, necessita das provas suficientes nos autos que 
convençam o Juiz de que o direito é provável e possui maior grau 
de confirmação, para que possa conceder a tutela pretendida. Já o 
perigo na demora corresponde à interpretação de que a parte não 

pode esperar até o provimento final de um processo para obter a 
tutela de seu direito, sob pena de ocorrerem atos ilícitos ou danos 
irreparáveis ou de difícil reparação (MITIDIERO, 2015, p. 782). 

A tutela de urgência, ainda, pode ser concedida de maneira 
liminar, ou seja, no início do processo, sem ocorrer a oitiva prévia 
da outra parte, bem como após justificação prévia, de acordo com o 
disposto no artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse 
último caso ocorre a designação de uma audiência para que o 
requerente produza prova oral23 (BUENO, 2016, p. 254-255). 

Ademais, as tutelas de urgência possuem formas atípicas, ou 
seja, inonimadas, além daquelas típicas, que são nominadas, tendo 

                                                           
22  A prova inequívoca era um pressuposto sempre presente para autorizar a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse sentido, entendia-se que “o que a lei exige não é, certamente, prova de 

verdade absoluta -, que sempre será relativa, mesmo quando concluída a instrução – mas uma prova 
robusta, que, embora no âmbito de cognição sumária, aproxime, em segura medida, o juízo de 
probabilidade do juízo de verdade” (ZAVASCKI, 2000, p. 75-76). 

23 Vê-se que “a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente (isto é, in limine, no início do 

processo, sem que se tenha citado a parte contrária – inaudita altera parte), quando o tempo ou a 

atuação da parte contrária for capaz de frustrar a efetividade da tutela sumária. Nesse caso, o 

contraditório tem de ser postergado para o momento posterior à concessão da tutela. Não sendo o 
caso de concessão liminar, pode o Juiz concedê-la depois da oitiva do demandado em justificação 

prévia (isto é, oitiva específica da parte contrária sobre o pedido de tutela de urgência), na audiência 

de conciliação ou de medicação, depois da sua realização ou ainda depois da contestação” 
(MITIDIERO, 2015, p. 782). 
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em vista que podem ser concedidas quando for verificada a 
presença dos requisitos legais para tanto, não havendo rol taxativo 

para sua concessão. Porém, podem haver hipóteses em que sejam 
previstos requisitos específicos para sua concessão, o que é o caso 
das ações possessórias, por exemplo (MEDINA, 2016, p. 484-485). 

Ressalta-se que as hipóteses típicas previstas legalmente não 

podem impedir que a tutela jurisdicional alcance outros problemas 
de urgência. Caso contrário, seria violado o princípio constitucional 
do acesso à justiça, tendo em vista que podem surgir problemas 
diferentes, bem como variações do que foi previsto pelo legislador. 
Assim, pode ser objeto de concessão da tutela de urgência qualquer 
direito a ser tutelado (MEDINA, 2016, p. 485). 

Mesmo que hajam diferenças entre as naturezas da tutela de 

urgência (satisfativa e conservativa), estas possuem características 
semelhantes. Isso ocorre porque “embora se mantenha a distinção 
conceitual entre ambas, confere-se-lhes o mesmo tratamento 
jurídico. Aplica-se a ambas o mesmo regime quanto a 
pressupostos, via processual de pleito e concessão, eficácia e 
autoridade da decisão concessiva – assim por diante” (TALAMINI, 
2012, p. 02). 

Contudo, embora hajam semelhanças, a tutela de urgência se 
divide em aquelas que possuem natureza cautelar (conservativa) e 
aquelas de natureza antecipatória (satisfativa). Logo, cada uma é 
dotada de características essenciais distintas, que merecem ser 
pontuadas.  

 
4.1 A tutela de urgência de natureza conservativa 

 
A tutela de urgência de natureza conservativa, que também 

pode ser definida como medida cautelar, encontra-se prevista no 
artigo 301 do Código de Processo Civil24 e possui como finalidade a 

                                                           
24 Artigo 301 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 
bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” 
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conservação de bens, pessoas ou provas que possam sofrer lesões 
diante da duração do processo. 

Parte da doutrina25 entende que a tutela cautelar destina-se a 
proteger o próprio processo, proporcionando um resultado útil, a 
fim de propiciar efetiva prestação da tutela jurisdicional. Essa 
corrente entende que as medidas cautelares constituem tutela de 

apoio ao procedimento e somente de modo indireto afetam o 
sujeito de direito (DIAS; MACHADO, 2016, p. 161).  

Nesse sentido, a tutela cautelar destina-se a proteger o 
processo com a finalidade de garantir seu resultado útil, razão pela 
qual é utilizado o remédio das medidas cautelares quando o mal é 
causado ao próprio processo. Assim, o Juiz apenas fornece a 
medida para que a tutela seja concedida no final de maneira 

concreta e efetiva, ou seja, com o objetivo de garantir a satisfação 
do direito a ser tutelado no processo principal. Desse modo, 
sempre deve ocorrer referência a um direito que necessita ser 
acautelado, sendo a tutela cautelar, por essa razão, a referibilidade 
(AURELLI, 2016, p. 50-51). 

Já uma segunda corrente26 defende que na verdade a tutela 
cautelar não garante o resultado útil ao processo, mas sim a 
efetividade da tutela do direito ou a segurança de uma situação 
jurídica, tendo em vista que o indivíduo que necessita da medida 
postula ao juízo a fim de assegurar proteção ao seu próprio direito 
material. Diante de diversos entendimentos, é possível afirmar que 
as duas posições possuem sustentação e podem ser 

complementares uma da outra (DIAS; MACHADO, 2016, p 161). 
Em que pese o legislador não tenha elencado novamente as 

hipóteses de cabimento de arresto, arrolamento de bens e registro 
de protesto contra alienação, isso não implica em impossibilidade 

de concessão das mesmas. Ou seja, as referidas medidas de 

                                                           
25 Cândido Rangel Dinamarco, por exemplo, possui esse entendimento.  

26 Destaca-se que este segundo entendimento é seguido por doutrinadores como Luiz Guilherme 
Marioni e Sérgio Cruz Arenhart. 
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natureza cautelar devem ser submetidas aos mesmos requisitos 
que qualquer outra, que são a probabilidade do direito e o perigo 

da demora (MITIDIERO, 2015, p. 784).  
Destaca-se que não há disposição legal no Código de Processo 

Civil quanto à divisão entre medidas cautelares típicas e atípicas, 
visto que a visão legal passou a ser única, sem haver preocupação 

em diferenciar medidas. No entanto, podem ser encontradas três 
espécies de medidas cautelares, que são para assegurar bens, 
pessoas ou provas (THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 607-608). 

As medidas para assegurar bens objetivam garantir eventual 
execução forçada no futuro ou somente manter o estado de uma 
coisa. Já aquelas destinadas a assegurar pessoas abrangem, por 
exemplo, a guarda provisória de um indivíduo e aquelas que visam 

satisfazer necessidades urgentes. Por fim, as medidas destinadas a 
assegurar provas dizem respeito à coleta de elementos que servirão 
como prova em uma futura instrução processual, que, por sua vez, 
necessitam serem colhidos de maneira antecipada (THEODORO 
JÚNIOR, 2015, p. 607-608).  

Assim, independentemente da categoria das medidas, a 
tutela cautelar confere uma importante proteção que vai além do 
processo de conhecimento. Isso porque há casos nos quais a tutela 
cautelar depende do próprio processo de execução, como o arresto, 
por exemplo, que ordena que sejam efetuadas constrições no bem 
do devedor (DIAS; MACHADO, 2016, p. 163).  

Destaca-se que qualquer tutela para conservação do direito 

pode ser buscada com fundamento cautelar, como 
 

[...] o arresto27, sequestro28, arrolamento de bens29 e o registro de 
protesto contra alienação de bens30 são apenas exemplos de 

                                                           
27 Por exemplo, “o arresto de dinheiro do devedor inadimplente é instrumento assecuratório do 

direito do crédito do credor. O direito do crédito é o direito acautelado; o direito à cautela e o direito 

à utilização de um instrumento processual que assegure o direito de crédito” (DIDIER JR.; BRAGA; 
OLIVEIRA, 2016, p. 576). 

28 O sequestro trata-se de “medida cautelar que tem por objetivo assegurar a realização de futura 
execução para entrega de coisa certa. Incide, portanto, sobre bem determinado, objeto de dever de 

entregar a coisa. Relaciona-se, assim, a disputa sobre a posse ou propriedade de algum bem em 
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providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter 

atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora 
empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o 
poder cautelar geral do juiz (MITIDIERO, 2015, p. 784) (grifo do 

autor).  
 

A tutela cautelar, assim, pode ser requerida juntamente com 

o pedido principal ou em caráter antecedente, sendo que, no 
último caso, o pedido principal que será postulado posteriormente 
deverá ser requerido no mesmo processo. Nesses casos, se o 
pedido cautelar for indeferido, nada impede que a parte adite a 
petição para postular a tutela principal, conforme artigo 310 do 
Código de Processo Civil de 201531, com exceção dos casos de 
indeferimento por ocorrência de decadência ou prescrição32 

(GOUVEIA, 2016, p. 398-402). 
Portanto, ressalta-se a importância das medidas cautelares 

no ordenamento brasileiro, visto que a pacificação social é 
incumbência do Estado através da jurisdição exercida. Por esse 
motivo, é imprescindível que hajam instrumentos para impedir os 
efeitos prejudiciais do tempo decorrido até a decisão final do litígio, 
se algumas medidas necessitam ser efetuadas com urgência em 

                                                                                                                           
particular, não se destinando a assegurar o cumprimento de obrigação de pagar quantia em 
dinheiro” (MEDINA, 2016, p. 490). 

29 O arrolamento significa “apenas documentar a sua existência. Arrolar nada mais é que fazer um 

rol, relação, lista, ou inventário – sem que haja constrição de bens, a fim de que sejam, 

posteriormente, partilhados. Envolve, pois, a demonstração de algum direito sobre tais bens (que 
serão objeto de divisão), bem como do risco de que tais bens possam vir a ter paradeiro 
desconhecido, dispersando-se ou, até, desfazendo-se (MEDINA, 2016, p. 491). 

30 Através do protesto, “leva-se a conhecimento de terceiros a existência de pretensão sobre o bem 

por parte daquele que requer a medida. O protesto, assim, não impede ou anula, por si, eventual 
negócio jurídico que tenha sido realizado sobre o bem” (MEDINA, 2016, p. 491). 

31 Artigo 310 do Código de Processo Civil: “O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte 

formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o 
reconhecimento de decadência ou de prescrição.” 

32 A prescrição ocorre quando prescreve a eficácia da pretensão e da ação, ou seja, decorre o prazo de 

pretensão judicial que a parte possuía, enquanto que, na decadência, há extinção também do direito 
da parte, decaindo o direito de revidá-lo em qualquer esfera (COSTA, 2016, p. 591). 
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virtude do possível perecimento de bens, pessoas ou provas que 
seriam úteis para o processo.  

Além disso, a tutela urgência é aplicada também quando o 
direito da parte encontra-se em perigo, ocasião em que é adiantada 
a concessão do direito material postulado com o processo, ou seja, 
a tutela antecipada.  

 
4.2 A tutela de urgência de natureza satisfativa 

 
A tutela de urgência de natureza satisfativa, também  

denominada medida antecipatória ou tutela antecipada, está 
disposta no artigo 300 do Código de Processo Civil e tem como 
objetivo evitar ou parar o perigo de dano, motivo pelo qual concede 

provisoriamente a garantia imediata do direito material. 
O pedido urgente satisfativo33 confunde-se – total ou 

parcialmente - com o principal, tendo em vista que possui utilidade 
nas hipóteses de ameaça ao direito subjetivo material da parte 
requerente, a qual não tem condições de esperar o procedimento 
natural do processo para obter a medida.  

Por isso, o magistrado antecipará de maneira provisória os 
efeitos que poderão ser confirmados ou não no julgamento 
definitivo do mérito. Em outras palavras, será concedido um 
provimento imediato que garanta, total ou parcialmente, a 
utilização do bem jurídico tutelado de modo provisório, o que se 
equipara ao direito material reclamado pela parte (THEODORO 

JÚNIOR, 2015, p. 647).  
De acordo com o caput do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, são requisitos imprescindíveis para sua concessão a presença 
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

                                                           
33 Há incontáveis situações nas quais cabe a tutela de urgência satisfativa. A fim de facilitar a 

compreensão desta, um exemplo pode ser um doente que necessita de tratamento indispensável à 
manutenção de sua saúde, que deve ser iniciado imediatamente diante do estado grave de saúde. 

Nessa hipótese, o plano da saúde que o paciente possui não cobre o tratamento necessário. Assim, o 

indivíduo pode usar da tutela satisfativa antecedente para assegurar imediata proteção de seu direito 
(THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 648). 
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de dano ou risco ao resultado útil do processo, da mesma forma 
que nas cautelares. Isso porque tal dispositivo legal trata do gênero 

tutela de urgência, do qual as tutelas cautelares e as satisfativas são 
espécies.  

Além disso, para concessão da tutela de urgência de natureza 
satisfativa, é necessária a configuração de um requisito negativo, 

consistente na irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse ponto, 
constata-se que a referida previsão possui 

 
(...) nobre preocupação com o direito ao contraditório e a ampla 
defesa, servindo como salvaguarda do direito à segurança jurídica 

do réu, mas deve ser interpretada à luz da efetividade da tutela 
jurisdicional. Na realidade, a correta interpretação desse dispositivo 
legal é essencial para a tutela antecipada ser um efetivo 

instrumento no acesso à ordem justa ou mais uma previsão que em 
razão de suas limitações terá pouca aplicação prática e ainda menos 

relevância jurídica. (NEVES, 2018, p. 515-516) 
 

A tutela de urgência satisfativa pode ser postulada de 
maneira antecedente ou incidentalmente. O procedimento para 
postular a medida de modo antecedente encontra-se previsto no 
artigo 303 do Código de Processo Civil de 201534. Já, na forma 
incidental a parte procederá apenas na juntada da petição nos 

                                                           
34 Artigo 303 do Código de Processo Civil: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. § 1º Concedida a tutela antecipada a que se 

refere o caput deste artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua 

argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 
(quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; II - o réu será citado e intimado para a 

audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334; III - não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será contado na forma do art. 335. § 2º  Não realizado o aditamento a que se 
refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. § 3º O 

aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência 

de novas custas processuais. § 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá 

de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. § 5º O autor 
indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. § 

6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional 

determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o 
processo ser extinto sem resolução de mérito.” 
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autos com seu requerimento, independente do pagamento de 
custas, conforme previsão do artigo 295 do Código de Processo 

Civil de 201535 (GOUVEIA, 2016, p. 392-395). 
Verifica-se que a medida urgente de natureza satisfativa foi 

inovada pelo Código de Processo Civil de 2015 no que diz respeito 
ao procedimento de estabilização da tutela. Conforme dispõe o 

artigo 304 do referido diploma legal, a tutela de urgência requerida 
em caráter antecedente mantém-se estável diante da não 
interposição do recurso cabível em face da decisão que a concedeu. 
Ou seja, não sendo aditada a petição inicial, tampouco interposto 
recurso da decisão que concedeu tutela de urgência antecedente, a 
decisão passa a ser considerada estável e o processo é extinto.  

Ainda em conformidade com o artigo 304, as partes 

possuem a faculdade de demandar a outra com o intuito de rever, 
reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada, a qual 
conservará seus efeitos enquanto as partes não se manifestarem 
nesse sentido.  

Verifica-se que o direito de rever, reformar ou invalidar esta 
decisão extingue-se após o decurso do prazo de dois anos. É sabido 
que, de acordo com o § 6º do referido artigo 304, a decisão que 
concede a tutela não fará coisa julgada, todavia a estabilidade dos 
seus efeitos só será afastada por decisão que a revisar, reformar ou 
invalidar.  

Constata-se que a par da cognição exauriente, que é 
completa e com isso se prolonga no tempo, o legislador 

regulamentou a cognição sumária. Assim, as tutelas provisórias 
previstas no Código de Processo Civil podem ser postuladas e 
motivadas na urgência ou evidência, sendo que, ainda, podem ser 
satisfativas (antecipatórias) ou conservativas (cautelares). 

  

                                                           
3535 Artigo 295 do Código de Processo Civil “A tutela provisória requerida em caráter incidental 
independe do pagamento de custas.” 
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5. Conclusão 
 

Diante disso, conclui-se que as tutelas provisórias sofreram 
modificações com o novel diploma processual civil, como, por 
exemplo, os momentos de postulação e no procedimento e na 
estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente, dentre 

otras.  
Contudo, tais alterações não modificaram o caráter 

substancial das tutelas provisórias, as quais visam trazer uma tutela 
jurisdicional diferenciada, visto que podem antecipar um direito ou 
até mesmo conservar um bem que se encontra em perigo. 

Portanto, as tutelas provisórias permitem que a solução dada 
ao litígio seja efetiva e traga um resultado útil às partes, 

alcançando a finalidade do processo que é a pacificação social. Com 
isso, constata-se que a implementação de mecanismos mais céleres 
e ágeis no processo civil brasileiro justifica-se pela incessante busca 
à efetividade da prestação  jurisdicional, sempre assegurando aos 
jurisdicionados as garantias constitucionais do processo, que 
representam um dos alicerces do Estado Democrático de Direito.  
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