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formato impresso como eletrônico a eles referentes, os quais se tornarão propriedade exclusiva da
NOVA ROMA - Escola de Direito. Ao(s) autor(es), é permitida a reprodução total ou parcial dos
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Coordenador do Núcleo de Pesquisa: Professor Doutor Rodrigo Arruda
Divulgação: Priscilla Nogueira
Webmaster: André Albuquerque
Diagramação: Professor Doutor Rodrigo Arruda
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Revista Eletrônica Nova Roma Volume 1, número 1 (2017) Escola de Direito

Revista Eletrônica Nova Roma
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Revista Eletrônica Nova Roma

Escola de Direito

Volume 1, número 1 (2017)



1 

 

 

DEEP WEB: O SUBMUNDO DOS CRIMES DIGITAIS 

Ana Paula Ribeiro da Silva1 

Germano Cunha2 

 

RESUMO 

O presente trabalho faz uma abordagem sobre a internet, que é sem dúvida uma ferramenta 
extremamente útil e importante nos dias atuais, porém, não propicia apenas benefícios aos 

seus usuários, pois trata-se de um mundo pouco conhecido, onde perigos e inimigos reais es-
tão constantemente presentes, provocando atrocidades que ultrapassam as barreiras do virtual 
e se concretizam no mundo real. Será desvendado o lado negro da internet, conhecido como 

Deep Web, local onde diversos atos ilícitos são praticados anônima e livremente, causando 
danos irreparáveis, ultrapassando o campo virtual e atingindo a esfera social, dando origem 

assim, aos chamados “crimes virtuais ou crimes cibernéticos”. Coibir tais práticas e punir de 
forma efetiva tais condutas criminosas não é tarefa fácil, pois os meios utilizados pela polícia 
para atingir este objetivo são pouco eficazes, principalmente em se tratando de cybers crimi-

nosos que atuam no anonimato e não deixam rastros. 

Palavras-chave: Internet. Crimes. Deep Web. Virtual. Leis.  

                                                 
1 Graduanda do curso de Direito da Faculdade Nova Roma. 
2 Professor da Faculdade Nova Roma. 
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1 INTRODUÇÃO 

Quando o assunto é Internet, a pergunta é sempre a mesma: Como sobreviver sem in-

ternet em um mundo virtualmente conectado? Não se pode negar que esta é uma ferramenta 

de extrema importância, principalmente nos dias atuais, nos quais passamos boa parte de nos-

sas vidas fazendo uso de seus mecanismos. 

Atualmente, grande parte da população do planeta vive em dois mundos: o real, e o 

virtual, que apesar de suas diferenças, estão completamente fundidos, chegando ao ponto de 

um depender do outro. Contudo, apesar de inúmeros benefícios proporcionados, uma pergunta 

pouco pensada é: Quais perigos se escondem na rede mundial de computadores? 

A internet, assim como uma moeda, possui duas faces, uma apresenta conteúdos bené-

ficos e úteis à população, e outra proporciona conteúdos nocivos e potencialmente perigosos 

para seus usuários denominada DEEP WEB (Internet Profunda).  

A Deep Web é uma “terra sem leis”, desconhecida pela maioria dos frequentadores da 

rede virtual, pois trata-se de um submundo tenebroso e propício a prática de diversos crimes 

passíveis de causar danos irreparáveis, capazes de ultrapassar o âmbito virtual, e ganhar re-

percussão nas esferas social e jurídica. Suas páginas estão repletas de perigos para aqueles que 

ousam desvendá-las, bem como, para aqueles que desejam apenas se aventurar. A maioria do 

conteúdo disponibilizado está em inglês e, seu acesso não é ilegal. É possível encontrar os 

mais variados tipos de conteúdo, inclusive vírus de computador potencialmente danosos, fó-

runs que tratam de diversos temas, como: estupro, pedofilia, canibalismo, terrorismo, dentre 

outros. Seu conteúdo é inacessível através dos navegadores comuns, e devido a falta de fisca-

lização, torna-se um celeiro para disseminação de crimes de todas as espécies. Hackers, trafi-

cantes, assassinos, terroristas, pervertidos, pedófilos, são alguns dos assíduos frequentadores 

deste ambiente.  

Diante deste mal que viola os bens juridicamente tutelados do indivíduo, é imperioso 

salientar a atuação das autoridades policiais e judiciárias com o intuito de coibir tais práticas e 

punir de forma efetiva tais condutas criminosas. Normas específicas como a lei Azeredo - 

12.735/2012 (BRASIL, 2017 (a)) e a Lei Carolina Dieckmann - 12.737/2012 (BRASIL, 2017 

(b)), elaboradas visando uma atuação mais eficaz por parte dos legisladores, contudo, ainda 

não são suficientes para coibir as condutas maléficas dos chamados “criminosos virtuais”. 

  

2 A INTERNET 
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 Segundo o dicionário Houaiss, internet é: “rede de computadores dispersos por todo o 

planeta que trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum”. O protocolo utiliza-

do nesta troca de dados é o HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), que utiliza a linguagem 

HTML (Hyper Text Markup Language), o qual permite a navegação entre os sites, o WWW 

(World Wide Web). 

A internet, assim como as grandes invenções, é uma ferramenta revolucionária e de 

imensa utilidade à população mundial, pois trata-se de um mundo de oportunidades. Sua cria-

ção se deu no ano de 1969, por iniciativa do Departamento de Defesa norte-americano, visan-

do implementar um sistema de comunicação entre seus diferentes centros militares. Todavia, 

com o passar do tempo, houve a necessidade de expansão da rede de comunicação virtual, o 

que veio a ocorrer nos anos 90 com a utilização da internet para uso comercial e, logo se tor-

nou sinônimo de diversão, aprendizagem e cultura, capaz de promover interação e aproxima-

ção entre as pessoas.  

 As barreiras geográficas, de tempo e de espaço foram dissipadas. Tudo se tornou aces-

sível, pois o mundo está conectado vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana e, em 

tempo real. A tecnologia está ao alcance de todos. Contudo, o avanço tecnológico possui suas 

fragilidades, e, traz além dos benefícios uma cruel realidade: NÃO ESTAMOS SEGUROS! 

Apesar dos filtros de segurança e mecanismos de controle, nossas informações pessoais, nos-

sos contatos, lugares em que frequentamos, nossa localização, registros de documentos, con-

tas bancárias, circulam livremente nesta rede, e podem ser acessadas e usadas contra nós a 

qualquer momento. 

 Toda a movimentação feita no âmbito virtual é automaticamente registrada e utilizada 

para traçar os perfis e gostos dos usuários, depois são repassadas para empresas conveniadas 

afim de que estas divulguem seus produtos. Contudo, essa coleta de dados é apenas um pe-

queno detalhe a que estamos expostos, sem falar que a privacidade e a segurança deixam mui-

to a desejar, e tudo é passível de ser manipulado. 

 A rede virtual é comparada a um iceberg, pois está dividida em níveis, que possuem 

características específicas. Esses níveis são desconhecidos para a maioria dos usuários, e al-

guns destes só podem ser acessados por meio de ferramentas específicas e conhecimento 

avançado na área.  

 

2.1. Os níveis da Internet 
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Fonte: The Fraud Institute 

 

 

- COMMON WEB 

  

É a internet que conhecemos e utilizamos, a superfície ou a ponta do iceberg, conheci-

da como nível 0 (zero), composta por sites comuns como, Google, Youtube, Yahoo, dentre 

outros, representando apenas uma pequena porção correspondente a menos de 5% do que vem 

a ser a real Internet, segundo um estudo feito pela Universidade da Califórnia no ano de 2001. 

 

- SURFACE WEB 

 

 Conhecida como nível 1 (um), onde já se encontram sites isolados, conteúdos diferen-

tes e contraditórios, e também pode ser acessada por qualquer pessoa, desde que utilize as 

palavras-chave corretas. 
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- BERGIE WEB 

 

 Denominado de nível 2 (dois), trata-se do último nível em que se pode acessar com 

facilidade e é o limite de alcance de buscas do Google, onde estão hospedados sites específi-

cos, e alguns resultados que foram bloqueados pelo Google. 

 

- DEEP WEB 

 

 Nível 3 (três), inicia-se as profundezas e o lado obscuro da internet, onde estão arma-

zenados uma diversidade de conteúdos ilícitos que vão desde informações sobre vírus, tutori-

ais de como cometer suicídio ou como esconder um corpo, pornografia, dentre outros.  

 

- CHARTER WEB 

 

 O nível 4 (quatro), tem um acesso mais difícil e trata-se de uma continuação interme-

diária da Deep Web, os links não são facilmente encontrados e são requeridos cadastros váli-

dos para serem acessados. Estão expostos conteúdos sobre: pedofilia, assassinos de aluguel, 

tráfico de órgãos e drogas pesadas. Também é possível encontrar livros e filmes banidos, e 

grande parte do mercado negro. O anonimato é requisito fundamental. 

 

- MARIANA’S WEB 

 

 Nível 5 (cinco), recebeu essa nomenclatura inspirada nas fossas Marianas (local mais 

profundo dos oceanos no planeta). É um nível mais profundo da Deep Web, e para navegar 

nessa camada se faz necessário pagamento por meio de bitcoin ou enorme conhecimento em 

física quântica, e estão localizadas teorias de conspiração, como, a verdade sobre os Illumina-

tis, experimentos físicos e termo-nucleares, clonagem, bases de dados governamentais, vídeos 

de estupro, inteligência artificial funcional, dentre outros experimentos. 

 

3 DEEP WEB (INTERNET PROFUNDA) 

 

Revista Eletrônica Nova Roma Volume 1, número 1 (2017) Escola de Direito

5



6 

 

Para conhecer as práticas ilícitas realizadas na DEEP WEB faz-se necessário adentrar 

no submundo virtual da rede de computadores navegar até a DARK WEB (Internet Sombria), 

conhecido como o esgoto da internet. 

Existe uma teoria muito comum que circula entre os internautas, de que: ‘o que o Go-

ogle não acha é porque não existe”, contudo, essa teoria é enganosa, já que na Deep web 

existem coisas das quais nunca se imaginou que pudessem existir, e estão disponibilizadas de 

uma forma oculta que o Google ou demais buscadores não podem encontrar. 

 Trata-se de um local pouco conhecido, uma zona virtual de difícil acesso, formada por 

um conjunto de sites criptografados que não possuem filtros de segurança e, em sua maioria, 

apresentam conteúdo ilegal e imoral. Funciona através de diversos servidores espalhados pelo 

mundo, dificultando a localização e os dados do usuário. Suas páginas estão em inglês, e para 

ter acesso a um site é necessário possuir o endereço do mesmo pois diferente da surface, os 

sites estão ocultos aos usuários comuns, e as URLs não utilizam o WWW, mas uma sequência 

de letras e números que são modificados frequentemente para dificultar o acesso e o rastrea-

mento. 

 Sua criação se deu devido à necessidade de armazenar informações sigilosas por parte 

de governos, bancos, empresas, contudo, esse sigilo favoreceu outro tipo de usuários que 

também se beneficiaram com a possibilidade de praticar atividades nocivas sem que fossem 

descobertos. Por se tratar de um local onde o mal prevalece, sendo o anonimato a regra e a 

segurança a exceção, ficou conhecida como “terra sem lei”.  

O acesso é feito através da rede ONION por meio de um software denominado TOR 

(THE ONION ROUTER) , estruturado em nós ou camadas, cujo símbolo é uma cebola, utili-

zado para criar o acesso; também é possível por meio da rede I2P (INVISIBLE INTERNET 

PROJECT) acessada través do software denominado ROTEADOR I2P; e da rede 

FREENET capazes de tornar a navegação anônima por meio de criptografia que camufla o 

IP da máquina, evitando assim, que o usuário possa ser rastreado e identificado.  

 Adentrar em suas páginas é se colocar em situação de perigo real, por se tratar de um 

ambiente hostil e repleto de armadilhas, frequentado pelo grupo Anonymous, dominado por 

hackers, crackers e agencias de espionagem que disseminam todo o tipo de vírus de computa-

dor, furtam informações e arquivos pessoais dos usuários, além de provocar danos nas máqui-

nas de suas vítimas. 

 O comércio ilegal na Deep Web é bastante movimentado, e as lojas virtuais vendem 

diversos tipos de produtos, como: armas, órgãos humanos, drogas ilícitas, documentos falsos, 
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pessoas, vídeos de pornografia, serviços de assassinos de aluguel e de hackers. O método de 

pagamento utilizado para as transações realizadas é a moeda virtual chamada BITCOINS, que 

possui o benefício de não deixar rastros e a facilidade de permitir que seus usuários a adqui-

ram livre e anonimamente.  

 Mesmo utilizando softwares que camuflam o usuário, isto não garante sua segurança. 

Recomenda-se aos usuários não se comunicar com absolutamente ninguém, possuir um bom 

antivírus instalado, utilizar um firewall, utilizar modem 3g ao invés de wi-fi, não fazer down-

load de quaisquer arquivos, não adentrar em sites desconhecidos, não utilizar seu computador 

pessoal ou que possua seus arquivos pessoais. 

 

4 OS CRIMES DIGITAIS 

 

Segundo o ordenamento jurídico pátrio, crime é: fato típico, ilícito e culpável. Os cri-

mes digitais, também chamados de cybercrimes, podem ser definidos como: delitos praticados 

através de um computador, uma rede ou um dispositivo de hardware, que ofendem um bem 

juridicamente tutelado.   

Em se tratando de crimes digitais, a Deep Web está repleta deles, por se tratar de um 

ambiente obscuro e sem restrições, no qual as intenções de grande parte de seus usuários são 

as piores possíveis, condutas tipificadas no ordenamento jurídico brasileiro como criminosas 

são frequentes e, grande parte destas são praticadas diretamente em lojas virtuais do BLACK 

MARKET (Mercado Negro), local onde de tudo se compra e se vende, dentre as quais é pos-

sível destacar:  

 

- Tráfico de drogas ilícitas. Negociadas livremente em sites cujo mais popular é denominado 

Silk Roads (Rota da Seda), formado por verdadeiros cartéis internacionais que oferecem os 

mais variados tipos de substâncias ilícitas possíveis, como: remédios controlados, maconha, 

psicodélicos (LSD-Lysergsäurediethylamid), estimulantes (Anfetamina, Cocaína, Crack, Ecs-

tasy, etc), precurssores (Metanfetamina, Esteróides), expostas como em uma vitrine, diferen-

ciadas por preço, qualidade, origem, a escolha do consumidor. Tipificado no art. 33 da Lei 

11.343/2006 (BRASIL, 2017 (c)):  

 

Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda 
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que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação le-
gal ou regulamentar: 
 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (qui-
nhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

 

- Tráfico de órgãos humanos. Dos quais encontram-se coração, rins, fígado, e outros, ne-

gociados de acordo com a necessidade do cliente. Segundo dados da OMS cerca de 5% de 

todos os órgãos utilizados em transplantes são provenientes do mercado negro, com lucros 

que chegam em torno de 7 milhões a 12 milhões de dólares por ano. Crime tipificado no 

art. 15, da Lei 9434/1997 (BRASIL, 2017 (d)): 

Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano: 
 
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa. 
 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedeia, facili-
ta ou aufere qualquer vantagem com a transação. 
 

  A revista ISTOÉ em 20.05.2009 edição de nº 2062, fez uma reportagem denunciando 

sobre o tráfico de órgãos no Brasil, segue trechos: 

TRÁFICO DE ÓRGÃOS 

 
Falta de fiscalização em IMLs e hospitais facilita ação de máfia e ali-

menta o comércio clandestino que vende até cadáver inteiro  

O enfermeiro A.L. teve o órgão de um de seus familiares supostamente rou-

bado em um hospital municipal em São Paulo. (...) Os fatos: passava pouco 

mais das 5h da madrugada de 14 de maio de 2008 quando o enfermeiro, 

acompanhado de sua tia M.R.S., entrou no necrotério do Hospital Municipal 

do Tatuapé, para o reconhecimento e preparação do corpo de sua avó Adeli-

na Ribeiro dos Santos, falecida naquele centro médico, horas antes, em de-

corrência de necrose de alças intestinais, septicemia e falência múltipla dos 

órgãos. Próximo ao local, A.L. observou que a sala estava com a porta entre-

aberta e que lá dentro, além de dois cadáveres expostos em duas mesas lado 

a lado, outras duas pessoas vestidas com jalecos brancos movimentavam os 

corpos. Ao chegar perto, o enfermeiro constatou que a equipe médica, que 

estava no local, e que não era do quadro de funcionários do hospital, retirava 

o globo ocular de sua avó. "Na hora que olhei para minha avó, vi que 

seus órgãos estavam sendo roubados", conta. "Ela não era doadora. Mes-

mo se fosse, morreu de infecção generalizada e seus órgãos não podiam ser 

transplantados", lembra. De imediato, A.L. mandou que as duas mulheres 
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parassem o que faziam, chamou a polícia e não deixou que ninguém abando-

nasse o local. “grifo do autor” 

DENÚNCIA "Na maioria dos casos, os traficantes comercializam na inter-

net", diz maria Elilda Santos”. 

Estas irregularidades não são exclusividade do Estado de São Paulo. A freira 

Maria Elilda Santos que coordena a ONG Organ Traffic, ligada à Igreja Ca-

tólica, que combate o tráfico de órgãos no Brasil e na África, já tinha alerta-

do as autoridades brasileiras sobre a atuação desse suposto esquema crimi-

noso. "Nenhum doador sabe se de fato seus órgãos foram para quem está na 

fila de transplante", diz Elilda. Pior: ela desconfia das estatísticas oficiais. 

Em 2008, foram feitos 17.428 transplantes. No entanto, segundo a Organ 

Traffic, sem nenhum controle, porque as equipes agem por conta própria em 

hospitais e necrotérios, como no caso da avó de A.L. No Brasil, existem 

1.282 equipes habilitadas em 937 hospitais para realizar tais procedimentos. 

O mais grave é que o MP paulista descobriu que muitos desses funcionários 

recebem comissão para conseguir os órgãos. "São quadrilhas que se es-

condem atrás do nome de captadores e agem sem escrúpulos para cum-

prir uma demanda", diz Elilda. “grifo do autor” 

 

 - Venda ilegal de armas de fogo e munição. Um dos sites que negociam armas de fogo é o 

Luckp 47 Shop, cujo seus administradores se denominam paramilitares. Oferecem os mais 

variados tipos de armamento incluindo pistolas, fuzis, metralhadoras, rifles, granadas, minas e 

similares. Tipificado nos Arts. 17 e 18 da lei 10826/03 (BRASIL, 2017 (e)): 

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em de-
pósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de 
qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de ativi-
dade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem auto-
rização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
 
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
 
Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacio-
nal, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autoriza-
ção da autoridade competente: 
 
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

 

- Tortura e tráfico de pessoas. A prática de tortura contra crianças, adolescentes e adultos na 

internet é algo bastante comum, cujo conteúdo é amplamente divulgado e tem o intuito de 
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promover diversão para seus expectadores; O filme “O Alberg”, retrata essa infeliz realidade 

cuja inspiração foram os fatos divulgados na Deep Web, no qual pessoas são sequestradas e 

vendidas para ricos satisfazerem seus desejos de torturarem até a morte outros seres humanos. 

Crime tipificado no art. 1º da Lei 9455/1997 (BRASIL, 2017 (f)): 

Art. 1º Constitui crime de tortura: 
 
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causan-
do-lhe sofrimento físico ou mental:  
(...) 
 
Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

 

- Furto mediante fraude, praticado através da subtração de informações pessoais da vítima, 

que pode ser senhas de banco ou de cartões de crédito, fotos dentre outros, utilizando de mei-

os fraudulentos como: Trojan, Phishing, Spyware, Sniffer, dentre outros softwares e meios 

maliciosos; Crime tipificado no art. 155, par. 4º, II do Código Penal (BRASIL, 2017 (g)): 

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 

 

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometi-

do: 

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza” 

 

- Fraude/Estelionato, praticada por meio do pagamento realizado pela compra de produtos 

que nunca são entregues. Ocorre através de anúncios fraudulentos disponibilizados em pági-

nas falsas, que após um determinado tempo são retiradas do ar. Crime tipificado no art. 171 

do Código Penal, (BRASIL, 2017 (h)): 

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: 

 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez 

contos de réis. 
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- Falsificação e venda de documentos, que podem ser públicos ou privados, dos quais estão 

inclusos: passaporte, RG, cartão de crédito, CNH, dentre outros.  

Vendo Kit Vida Nova - Identidade (RG) , CPF , Titulo de Eleitor, Reservis-
ta, Carteira de Habilitação (CNH) , Passaporte , Carteira de Trabalho. 

 
Ofereço a oportunidade de o cidadão brasileiro ter vida nova, ou seja, reco-

mece a sua vida com novos documentos autênticos no qual os ofici-

ais certifica que o registro se encontra devidamente lavrado nos livros sob 

sua responsabilidade. 

• Certidão de Nascimento 

• Carteira de Identidade 

• CPF 

• Reservista 

• Titulo de Eleitor 

• Passaporte 

• Carteira de Trabalho 

• Carteira de Habilitação 

Crime tipificado nos arts. 297 e 298 do código penal, (BRASIL, 2017 (i)): 

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar do-

cumento público verdadeiro: 

 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

 

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar 

documento particular verdadeiro: 

 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

 

-Homicídio qualificado, praticado por meio da contratação de assassinos de aluguel que dis-

ponibilizam seus serviços e suas habilidades, cujo preço cobrado varia de acordo com o alvo 

escolhido e com o sucesso obtido. Crime tipificado no art. 121, § 2º, I do Código Penal, 

(BRASIL, 2017 (j)): 

Black Market: Vendedores Invisíveis – Assassinos de Aluguel 

 
(...) 
Morte. Temos membros de gangues que estão dispostos a matar por $ 5.000. 
Não espere ternos um assassino com rifle sniper em prédios, temos também, 
mas eles são mais caros. Nós, geralmente, enviaremos o membro mais pró-
ximo e que esteja disposto a fazer o trabalho. 
(...) 
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Para matar: $ 5000 USD, $ 9000 USD, se você quiser fazer com que pareça 
um acidente. 
Para espancar: $ 500 USD, $ 2000 USD, se você quiser ossos quebrados ou 
partes do corpo cortadas, como nariz, orelhas, etc. 
Também podemos colocar fogo em carros, casas e outros imóveis, preço va-
ria dependendo dos detalhes. 

 

Crime tipificado no art. 121, § 2º, I do Código Penal, (BRASIL, 2017 (j)): 

Art. 121. Matar alguém: 

(...) 

 

§ 2º Se o homicídio é cometido: 

 

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; 

 

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

 

- Organização criminosa de grupos extremistas e terroristas, que utilizam de fóruns para 

planejar ataques em grupos, através de escolha prévia das vítimas, com a consequente divul-

gação de fotos dos seus feitos. Crime tipificado no art. 2 da Lei 12850/2013; (BRASIL, 2017 

(l)): 

Art. 2º  Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por in-

terposta pessoa, organização criminosa: 

 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 

correspondentes às demais infrações penais praticadas. 

 

- Induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, propagado através de fóruns por meio de 

tutoriais ensinando passo-a-passo como se suicidar sem sentir dor.  

 Atualmente um novo jogo está viralizando entre os jovens na internet, e recebeu o títu-

lo de Blue Whale Game (Jogo da Baleia Azul), conhecido também como “Jogo da Morte” por 

induzir e instigar o suicídio de diversos adolescentes ligados a um determinado grupo. O jogo 

foi descoberto na Rússia e associado a diversos suicídios, após uma adolescente cometer sui-

cídio se jogando na frente de um trem em movimento. As investigações policiais apuraram 
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nas redes sociais da adolescente diversos posts ligados a depressão e técnicas de suicídio, e 

sua ligação com um grupo denominado “Me Acorde às 4:20”  que algum tempo depois rece-

beu o nome de “Baleia Azul”. Esse grupo possui um curador, que é o responsável por esco-

lher os participantes e desafiá-los a executar 50 tarefas, das quais todas devem ser demonstra-

das através de fotos ou vídeos, e incluem desde auto lesões, exposição ao perigo, cuja a última 

delas é tirar a própria vida. 

50 desafios do jogo Baleia Azul: 

 
1. Carve com uma navalha "f57" em sua mão, envie uma foto para o curador. 

2. Acorde às 4.20 da manhã e assista vídeos psicodélicos e assustadores que 

o curador lhe envia. 

3. Corte seu braço com uma lâmina ao longo de suas veias, mas não muito 

profundo, apenas 3 cortes, envie uma foto para o curador. 

4. Desenhe uma baleia em uma folha de papel, envie uma foto ao curador. 

5. Se você está pronto para "tornar-se uma baleia", esculpir "SIM" em sua 

perna. Se não, corte-se muitas vezes (castigar-se). 

6. Tarefa com uma cifra. 

7. Esculpe "f40" em sua mão, envie uma foto ao curador. 

8. Escreva "#i_am_whale" no seu estado VKontakte. 

9. Você tem que superar seu medo. 

10. Acordar às 4:20 da manhã e ir para um telhado (quanto maior, melhor) 

11. Carve uma baleia em sua mão com uma navalha, envie uma foto ao 

curador. 

12. Assista vídeos psicodélicos e de horror durante todo o dia. 

13. Ouça música que "eles" (curadores) lhe enviam. 

14. Corte seu lábio. 

15. Pique sua mão com uma agulha muitas vezes 

16. Faça algo doloroso para si mesmo, fique doente. 

17. Ir para o telhado mais alto que você pode encontrar, ficar na borda por 

algum tempo. 

18. Ir para uma ponte, ficar na borda. 

19. Suba um guindaste ou pelo menos tente fazê-lo 

20. O curador verifica se você é confiável. 

21. Tenha uma palestra "com uma baleia" (com outro jogador como você ou 

com um curador) no Skype. 

22. Ir para um telhado e sentar-se na borda com as pernas penduradas. 

23. Outra tarefa com uma cifra. 

24. Tarefa secreta. 

25. Tenha uma reunião com uma "baleia". 

26. O curador informa a data de sua morte e você tem que aceitá-la. 

27. Acorde às 4:20 da manhã e vá para os trilhos (visite qualquer estrada de 

ferro que você pode encontrar). 

28. Não fale com ninguém o dia todo. 

29. Fazer um voto que "você é uma baleia." 
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30-49. Todos os dias você acorda às 4:20 am, assistir a vídeos de terror, 

ouvir música que "eles" lhe enviam, fazer um corte em seu corpo por dia, 

falar "com uma baleia". 

50. Saltar de um prédio alto. Tire sua vida. 

Conduta tipificada no art.122 do Código Penal, (BRASIL, 2017 (m)): 

Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para 

que o faça: 

 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, 

de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natu-

reza grave. 

 

 - Estupro, individuais e coletivos, cometidos contra adultos e crianças, divulgados em fóruns 

por meio de vídeos e fotos disponibilizados pelos autores do delito. Crime tipificado no art. 

213 do código Penal. (BRASIL, 2017 (n)): 

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 

libidinoso:  

 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

 

 

- Crimes sexuais (Pedofilia e pornografia infantil), praticados contra crianças e bebês, inclu-

sive pelos próprios pais ou parentes das vítimas que divulgam tais condutas geralmente em 

fóruns e comunidades voltados a esta prática delituosa, nos quais seus divulgadores ganham 

pontos e popularidade pelo grau de crueldade na prática dos abusos; Nestes locais é possível 

encontrar guias detalhados de como obter um menor e praticar abusos contra estes. Crime 

tipificado nos artigos 218 do Código Penal, 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescen-

te; (BRASIL, 2017 (o)): 

Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia 

de outrem:  

 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 

 

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 

qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança 

ou adolescente:  
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Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa 

 

Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que 

contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou ado-

lescente:  

 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

 

- Pirataria, com distribuição e venda de diversos conteúdos não autorizados, incluindo livros, 

músicas, filmes, dentre outros. Tipificado no art. 184 do Código Penal, (BRASIL, 2017 (p)): 

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: (Redação dada 

pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.  

 

- Perigo de contágio de moléstia grave, no qual os portadores do vírus HIV ensinam o passo-

a-passo de como infectar suas vítimas sem que estas percebam; Crime tipificado no art. 131 

do Código Penal (por se tratar de doença grave mas não venérea, apesar de também ser trans-

mitida través do ato sexual), (BRASIL, 2017 (q)): 

Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que 

está contaminado, ato capaz de produzir o contágio: 

 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Perigo para a vida ou saúde de outrem. 

 

 Os produtos adquiridos como drogas, armas, e outros, são entregues em sua maioria, 

em um ponto de coleta, com os detalhes da entrega previamente negociado entre fornecedor e 

comprador. 

Além dos crimes já mencionados, muitas práticas grotescas também são facilmente 

expostas em fóruns, dos quais destacam-se:   
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- Canibalismo, em fóruns e comunidades voltadas para esta prática, onde se divulgam receitas 

de como cozinhar a carne humana, e pessoas se oferecem para serem devoradas em partes ou 

no todo; 

- Automutilação, bulimia e anorexia, promovidos em fóruns específicos por meio de tutori-

as que incentivam a prática destes procedimentos e ensinam como fazer para esconder a do-

ença do família. 

- Experimentos científicos em seres humanos, mesmo sem que haja fundamento médico. 

Dentre os experimentos está a substituição de partes humanas por partes de animais. Inclusive 

há um experimento sórdido que trata-se da transformação de meninas em bonecas sexuais e 

logo após a comercialização das mesmas para satisfazer os desejos pervertidos daqueles que 

as compram. 

- Vídeos de tortura, morte, necrofilia, zoofilia, mutilação genital, pedofilia, sendo todos 

comercializáveis; Alguns destes exigem cadastro para liberar o acesso, e envio de um vídeo 

em que o usuário esteja cometendo o mesmo ato; 

- Lutas ao vivo, entre pessoas contra pessoas e pessoas contra animais, que lutam até a morte. 

Sua transmissão é comercializada apenas para milionários que pagam grandes quantias para 

conseguir o acesso;  

 Além de tudo isto, é comum ao usuário se deparar com inúmeras imagens bizarras já 

mais vistas de coisas estranhas que não se conseguiria imaginar que existisse.  

4.1. Meios de Combate aos Crimes Virtuais 

 Como já visto, os crimes praticados em ambientes virtuais são uma realidade da qual 

todos estão suscetíveis e vulneráveis. 

 Segundo dados do relatório de cibercrime de 2012 da Norton, dois a cada três inter-

nautas já foram vítimas de crimes virtuais no mundo, cujo líder mundial de incidência é o 

Brasil. 

 Com o intuito de suprimir esse mal tão crescente foram criadas leis que alteraram o 

código penal e tipificaram crimes específicos visando proteger os internautas e punir os cri-

mes praticados no ambiente virtual. 
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‘ A Lei nº 12.737/2012 – Carolina Dieckmann, (Anexo – A), criada após a atriz que 

intitula a mencionada lei, ser vítima da divulgação indevida de arquivos pessoais, dos quais 

estavam fotos íntimas, obtidas através da invasão de seu computador.  

Trouxe ao código penal o acréscimo de dispositivos que tipificam os crimes digitais 

como a invasão de computadores, o furto de senhas e arquivos. 

 A Lei 12.735/2012 - Azeredo, (Anexo – B), tipifica as condutas perpetradas me-

diante uso de sistema eletrônico, digital ou similares, praticadas contra sistemas informati-

zados:      

 Apesar de introduzirem na legislação pátria novos dispositivos penalizadores, estes 

ainda são pouco eficazes para coibir às constantes condutas delitivas que se tornam cada vez 

mais frequentes e sofisticadas. A ação da polícia judiciária (civil e federal) ainda é bastante 

engessada, pois falta recursos e pessoas qualificadas para atuar neste ambiente nefasto.  

4.2 Operação Darknet 

 A operação Darknet resultou de um ano de investigações realizadas pela Polícia 

Federal através do rastreamento de conteúdo contendo pedofilia infantil disseminado na Deep 

Web.  

 O combate a pedofilia se deu em 18 estados e no Distrito Federal. A ação foi reali-

zada por 44 unidades da polícia federal coordenada pelo Rio Grande do Sul, e contou com um 

efetivo de cerca de 500 agentes que cumpriram 93 mandados de busca e apreensão, prisão e 

condução coercitiva, além de efetuarem a prisão de aproximadamente 45 pessoas no país por 

crimes envolvendo à pornografia infantil. 

 Outros 12 mandados foram cumpridos nos países do México, Colômbia, Venezuela, 

Itália e Portugal, com o objetivo de confirmar a identificação dos suspeitos e obter elementos 

que comprovem o armazenamento e a divulgação de imagens e de abusos sexuais praticados 

contra crianças e adolescentes. Entre os suspeitos encontram-se empresários, policiais e pa-

dres. 

 Durante a investigação, cerca de seis crianças foram resgatadas de abusos ou de 

iminente estupro em diversas partes do Brasil. Inclusive, um dos pais relatou que pretendia 

abusar da filha quando ela nascesse. 

 

Suspeito detido por pedofilia na internet é liberado após pagar fiança 

 

O suspeito detido pela Polícia Federal em Pernambuco durante a Operação 

Darknet II, deflagrada na manhã desta terça-feira (22) para desarticular uma rede 
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nacional de pedofilia na internet, vai responder ao processo em liberdade. De 

acordo com a PF, ele foi autuado em flagrante por possuir ou armazenar fotogra-

fia e vídeo com cena de pornográfica envolvendo criança ou adolescente, mas te-

ve o direito de pagar uma fiança de R$ 1 mil. 

No interrogatório, o suspeito informou que criou um perfil falso na rede mundial 

de computadores para participar de um jogo on-line. Assim, conheceu uma pes-

soa de São Paulo e passou a compartilhar material pornográfico infantil.(...) 

A Operação Darknet II em Pernambuco mobiliou seis policiais federais. A ordem 

judicial partiu da 4ª Vara da Justiça Federal no estado. Foram apreendidos um 

notebook, um celular,  quatro discos rígidos e três pen drives. No rastreamento, 

os policiais detectaram arquivos de fotos e vídeos com material pornográfico in-

fantil. 

A casa do morador de Paulista foi um dos locais com mandado de busca e apre-

ensão emitidos para a Operação Darknet II, deflagrada em 16 estados. Ao todo, a 

PF cumpriu 70 mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar. 

 

 
Em PE, jovem que atuava em ONG com crianças é preso por pedofilia 

 

No dia 17 de outubro de 2010, um jovem de 21 anos que trabalhava como edu-

cador social em uma organização não-governamental (ONG) que atende crianças 

em Olinda, no Grande Recife, foi preso pela PF. Ele era alvo da Operação 

Darknet. Em todo o país, a ação prendeu 53 pessoas. 

A prisão aconteceu no bairro de Jardim Atlântico. Os peritos criminais federais 

encontraram milhares de vídeos e fotos de crianças sendo abusadas sexualmente. 

 

Fonte: G1 

5. CONCLUSÃO 

 A legislação penal vigente não é suficiente para coibir a conduta delituosa dos cyber 

criminosos, pois a tipificação das condutas ilícitas não é garantia de proteção ao bem jurídico 

tutelado. Existe uma necessidade urgente da elaboração de medidas protetivas que garantam 

um ambiente onde se possa desfrutar de um mínimo de segurança. 

 Em se tratando de internet é possível afirmar que não estamos seguros. Sem dúvida 

é uma ferramenta indispensável à população global, porém ao mesmo tempo que proporciona 

benefícios, também possibilita a ocorrência de danos irreparáveis devido a situação de vulne-

rabilidade a que estamos expostos.  
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 Como já analisado, existe uma vasta diversidade de crimes sendo cometidos fre-

quentemente na esfera virtual, utilizando-se de meios eletrônicos através da astúcia de pessoas 

perniciosas que utilizam da fragilidade do meio e da falta de informação dos usuários. 

 A segurança na internet convencional já deixa muito a desejar e se tratando da deep 

web a segurança é inexistente. Não dispomos de meios eficazes, nem de pessoal qualificado 

para combater os crimes praticados neste ambiente. Não adianta a elaboração de leis que em 

nada contribuem para uma efetiva segurança. Não basta saber que o crime existe e onde está 

sendo cometido, é preciso que a polícia judiciária esteja devidamente treinada para atuar de 

forma significativa.  

Então, o que fazer para se proteger e evitar cair em armadilhas? A quem recorrer nes-

ses casos? As delegacias especializadas no combate a este tipo de delito não são suficientes e 

as poucas que existem não oferecem o suporte necessário para atender a demanda.  

A informação ainda é o melhor caminho para a prevenção de determinados riscos. 

Além da adoção de medidas protetivas, como: ter um bom antivírus instalado, não acessar 

conteúdos duvidosos, evitar abrir e-mails dos quais desconheça o remetente, não adentrar na 

deep web, pois a curiosidade pode custar muito caro.  
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Revista Eletrônica Nova Roma Volume 1, número 1 (2017) Escola de Direito

20



21 

 

 

______.Disponível em:< https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10615003/artigo-184-do-
decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940>. Acesso em: 02 fev. 2017 (p). 

 
______.Disponível em:< https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10623702/artigo-131-do-
decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940>. Acesso em: 02 fev. 2017 (q). 

 
BOTTURA, Pietro. Como entrar na Deep Web e o que vou encontrar lá?. Disponível em:< 

http://www.fatosdesconhecidos.com.br/como-entrar-na-deep-web-e-o-que-vou-encontrar-la/>. 
Acesso em: 03 fev. 2017. 
 

SAIBANAWEB. Deep Web - Navegando na Rede I2P. Disponível em:< 
http://www.saibanaweb.com/2013/07/i2p.html>. Acesso em: 03 fev. 2017. 

 
BRASIL, Anonymous. Deep Web, site anonimous ensina como acessar com I2P, veja um 
vídeo explicativo sobre o assunto. Disponível em:< 

http://www.portaluniversidade.com.br/noticias-ler/deep-web-site-anonimous-ensina-como-
acessar-com-i2p-veja-um-video-explicativo-sobre-o-assunto-/6875>. Acesso em: 03 fev. 

2017. 
 
Disponível em:< http://penalemresumo.blogspot.com.br/2010/06/art131-perigo-de-contagio-

de-molestia.html>. Acesso em: 04 fev. 2017. 
 

CARVALHO. Renata da Silva. Combate ao Crime Digital. Disponível em:< 
http://domtotal.com/direito/pagina/detalhe/29711/combate-ao-crime-digital>. Acesso em: 04 
fev. 2017. 

 
RS, G1. PF realiza operação de combate à pedofilia no RS e outros 17 estados. Disponível 

em:< http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/10/pf-realiza-operacao-de-
combate-pedofilia-no-rs-e-outros-17-estados.html>. Acesso em: 05 fev. 2017. 
 

PE, G1. Em PE, jovem que atuava em ONG com crianças é preso por pedofilia. Disponível 
em:<http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/10/em-olinda-jovem-que-trabalhava-em-

ong-e-preso-em-acao-contra-pedofilia.html>. Acesso em: 05 fev. 2017. 
 

PE, G1. Suspeito detido na internet é liberado após pagar fiança. Disponível em:< 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/10/pf-realiza-operacao-de-combate-
pedofilia-no-rs-e-outros-17-estados.html>. Acesso em: 05 fev. 2017. 

 
FREITAS, Ladislau. Deep Web: conheça o submundo da Internet. Disponível em:< 
http://www.superdownloads.com.br/materias/6136-deepweb-conheca-submundo-da-

internet.htm>. Acesso em: 06 fev. 2017. 
 

Disponível em:< http://rhkitvidanova.blogspot.com.br/>. Acesso em: 06 fev. 2017. 
 
COSTA, Diego. Black Market: Vendedores Invisíveis – Assassinos de Aluguel. Disponível 

em:< https://blog.deepwebbrasil.com/black-market-vendedores-invisiveis-assassinos-de-
aluguel/ >. Acesso em: 06 fev. 2017. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO – A 

 

LEI Nº 12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012. 

 

Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos in-
formáticos; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras pro-
vidências. 

 
Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos e 
dá outras providências. 
   
Art. 2o  O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
fica acrescido dos seguintes arts. 154-A e 154-B:   
 
“Invasão de dispositivo informático  
  
Art. 154-A.  Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede 
de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e 
com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autori-
zação expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades 
para obter vantagem ilícita:  
  
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.  
  
§ 1o  Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou di-
funde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a 
prática da conduta definida no caput.  
  
§ 2o  Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta preju-
ízo econômico. 
   
§ 3o  Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrô-
nicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, as-
sim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo in-
vadido: 
   
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não 
constitui crime mais grave.   
§ 4o  Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver 
divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos 
dados ou informações obtidos.  
  
§ 5o  Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado con-
tra:   
I - Presidente da República, governadores e prefeitos;   
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II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;   
III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assem-
bleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de 
Câmara Municipal; ou   
IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal.”  
  
“Ação penal: 
  
Art. 154-B.  Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede medi-
ante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pú-
blica direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços pú-
blicos.”   
 
Art. 3o  Os arts. 266 e 298 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:   
“Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, 
telemático ou de informação de utilidade pública.” 
 
Art. 266.  ........................................................................  

 
§ 1º  Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de in-
formação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimen-
to.  
  
§ 2o  Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de 
calamidade pública.” (NR)   
 
“Falsificação de documento particular  

 
Art. 298.  ........................................................................  
Falsificação de cartão   
Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento 
particular o cartão de crédito ou débito.” (NR)   
 
Art. 4o  Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de 
sua publicação oficial.  
 
Brasília, 30 de novembro de 2012; 191o da Independência e 124o da Repú-
blica.  
 
DILMA 
 ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
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ANEXO - B 

          

LEI Nº 12.735, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012. 

 

Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, o Decreto-Lei no 1.001, de 21 
de outubro de 1969 - Código Penal Militar, e a Lei 
no 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para tipificar con-
dutas realizadas mediante uso de sistema eletrônico, 
digital ou similares, que sejam praticadas contra 
sistemas informatizados e similares; e dá outras 
providências. 

Art. 1o  Esta Lei altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, o Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - 
Código Penal Militar, e a Lei no 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para tipificar 
condutas realizadas mediante uso de sistema eletrônico, digital ou similares, 
que sejam praticadas contra sistemas informatizados e similares; e dá outras 
providências.  

Art. 2o  (VETADO)  

Art. 3o  (VETADO)  

Art. 4o  Os órgãos da polícia judiciária estruturarão, nos termos de re-
gulamento, setores e equipes  especializadas no combate à ação delituosa em 
rede de computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatiza-
do.  

Art. 5o  O inciso II do § 3o do art. 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro 
de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 20.  ...................................................................... 

§ 3o  ............................................................................... 

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, 
eletrônicas ou da publicação por qualquer meio; 

Art. 6o  Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) di-
as de sua publicação oficial.  

Brasília, 30 de novembro de 2012; 191o da Independência e 124o da 
República.  

DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
Paulo Bernardo Silva 
Maria do Rosário Nunes 

 

Revista Eletrônica Nova Roma Volume 1, número 1 (2017) Escola de Direito

25



 

 

A CONCILIAÇÃO COMO MEIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

ENVOLVENDO ENTES PÚBLICOS FEDERAIS: A EXPERIÊNCIA NA JUSTIÇA 

FEDERAL EM PERNAMBUCO 

 

Jhuliana Pricilla Fernandes de Assunção1 

Patrícia Freire de Paiva Carvalho Rabelo2 

 

RESUMO 

O presente trabalho aborda a necessidade de incentivo ao uso da conciliação como meios de 

resolução de conflitos no âmbito da justiça Federal. Inicialmente abordamos o direito de 
acesso à justiça e a necessidade de efetivar tal direito. O que pode ser alcançado com a 
aplicação dos meios consensuais para resolução de conflitos, até mesmo em fase pré-

processual. Inclusive para proporcionar a diminuição no alto número de processos em 
tramitação no judiciário Federal. Demonstra-se que há fundamentos legais para o uso da 

conciliação pela Administração Pública, bem como que a utilização dos meios não adversarias 
para resolução de conflitos não viola o princípio da indisponibilidade do interesse público. 
Por fim, trazemos como a conciliação tem sido usada na Justiça Federal de 1º grau e seus 

juizados no Estado de Pernambuco. 
PALAVRAS-CHAVE: Conciliação. Justiça Federal. Litigiosidade. Interesse Público. 

Pacificação social. Juizados. Pernambuco. 
  

                                                 
1 Bacharel em Direito pela Faculdade Nova Roma. 
2 Mestre em Direito Processual pela UNICAP. Especialista em Direito Processual Civil pela MACKENZIE. 

Curso de Extensão em Direito Privado pela ESMAPE. Mediadora Judicial com capacitação no curso promovido 

pelo CNJ por meio do TJPE. Advogada. Professora de Graduação e Pós-Graduação. Presidente da Comissão de 

Cursos Jurídicos da OAB/PE, subseccional Jaboatão dos Guararapes. Membro do IBDP, da ABDPRO e da 

ANNEP. Professora da Escola da AGU. Professora substituta do IFPE nos anos letivos de 2014 e 2015. Tutora à 

distância no curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental, pelo IFPE através da UAB. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a conciliação como forma de solução 

de conflitos envolvendo entes públicos federais. Para tanto, será abordado o principio do 

interesse público, bem como se o mesmo sofre ou não lesão com a utilização da conciliação 

para resolver os litígios entre os entes federais.  

O tema ganha relevância com a vigência do código de processo civil, que estimula os 

meios consensuais para resolução de litígios. 

Os mecanismos consensuais de solução de conflitos visam, não só a celeridade 

processual e desobstrução do judiciário, mas, sobretudo que as partes consigam solucionar 

seus conflitos sem a necessidade da imposição judicial. O que exige amadurecimento de toda 

sociedade, em especial dos operadores do direito, principalmente nas causas que envolvem os 

entes públicos federais, uma vez que de acordo com dados do ultimo relatório do CNJ os 

entes federais ocupam o primeiro lugar no ranking de maior litigante, e o INSS, sendo o INSS 

o principal responsável pelo alto índice de processos, tendo em vista que 47% das causas na 

Justiça Federal envolvem a autarquia previdenciária. 

Várias medidas estão sendo adotadas na tentativa de conseguir harmonizar a 

conciliação com o interesse público, no âmbito da Justiça Federal como exemplo a 

implantação dos Centros Judiciários de solução de conflitos e cidadania, bem como a 

capacitação dos conciliadores, visando uma prestação eficaz e efetiva do serviço. 

Ademais, alguns textos legais foram recentemente editados, especialmente, a 

resolução 125/2010 do CNJ, a lei 13.105/2015, e a lei 13.140/2015 (lei ordinária), a resolução 

397/2016 e resolução 398/2016 ambas do CJF que serão alvos de estudo no presente trabalho. 

Veremos que os meios alternativos e não adversariais para resolução de conflitos 

buscam servir como canal de pacificação social de forma mais célere, proporcionando o 

empoderamento das partes quanto ao resultado da disputa, além de diminuir o trâmite 

processual em qualquer das instâncias, de modo a acarretar numa economia de recursos por 

meio de técnicas alinhadas com o exercício do poder jurisdicional. 

Para o bom desenvolvimento do trabalho, será realizada pesquisa doutrinaria, legal e 

pesquisa de campo na Justiça Federal em Pernambuco. 

O que se pretende com o trabalho monográfico é difundir os debates sobre os meios 

consensuais no âmbito da Justiça Federal e contribuir para o enriquecimento do debate, 

demonstrando a importância do tema para uma melhor qualidade na prestação jurisdicional. 
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O ACESSO À JUSTIÇA 

Breve Histórico 

O Estado, mantendo o monopólio da jurisdição3, intervém quando provocado, a fim de 

dirimir o conflito no âmbito das relações de direito entre os particulares ou entes públicos. No 

entanto, nem sempre, a postura intervencionista do Estado foi incentivada.  

Nas fases primitivas da civilização dos povos, não existia um Estado forte para superar 

os desejos individualistas dos homens e impor o direito acima da vontade dos particulares. 

Assim, quem pretendesse alguma coisa que outrem o impedisse de obter a buscava com suas 

próprias forças. A esse regime deu-se o nome de autotutela (ou autodefesa). 

Dos séculos XVIII e XIX prevaleceu à atitude passiva, característica do Estado, 

marcado pelo liberalismo econômico. 

Nesse contexto, o Estado desconsiderava questões relacionadas ao efetivo acesso das 

pessoas a ter seus direitos reconhecidos ou poder defendê-los.4  

Os ideais liberais basearam-se na figura do homem abstrato, universal, plenamente 

igual e livre. Contudo, a realidade sócio histórica comprovou que os homens, em sociedade, 

apresentam diferenças entre si, de sorte que é inafastável a complexidade inerente ao meio 

social. 

A transposição da igualdade formal para a igualdade material decorreu do conflito de 

classes desencadeado pelas novas estruturas de poder da modernidade. Assim escreve Ralf 

Dahendorf: 

 

A origem do conflito de classes, então, é encontrada nas estruturas de poder, as quais 

não possuem mais a qualidade absoluta de hierarquia entrincheirada. O assunto do 

conflito de classe são as chances de vida. 

Mais precisamente, é a distribuição desigual das chances de vida. Os que estão em 

situação de desvantagem exigem daqueles que estão em posição de vantagem mais 

prerrogativas e provimentos.5 
 

 

A constatação de que as diferenças sociais impedem o pleno exercício de direitos 

inerentes ao homem, a exemplo do direito à saúde, conduz a classe menos favorecida na 

                                                 
3 Neste ponto, para evitar questionamentos, esclarece-se que litígios que envolvem apenas direitos 
patrimoniais, podem ser solucionados por árbitros escolhidos pelas partes, mas  ainda nessas 
situações, não se trata de jurisdição plena, tendo em vista que a execução caso necessária será 

realizada através de órgão do poder judiciário. Ver Lei de Arbitragem: Lei nº 9.307/1996. Artigo.31 c/c 
art.516, III do CPC. 
4  V. CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 09-13. 
5 Apud. ZAHAR. Jorge. O conflito social moderno: um ensaio sobre a política da liberdade. São 

Paulo. Editora Edusp, 1992. p. 43-44. 
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sociedade capitalista a contestar o paradigma liberal e suas estruturas, dentre elas a jurídica. 

O acesso à Justiça no sistema do laissez-faire somente estava garantido àqueles “que 

pudessem enfrentar seus custos; aqueles que não pudessem fazê-lo eram considerados os 

únicos responsáveis por sua sorte”.6 

Contudo, o cenário de conflito social confrontava com o ideal de segurança jurídica e 

das instituições, alicerce do modelo capitalista liberal. Para os liberais, a sociedade se auto-

regularia, de maneira que a prosperidade resultaria de uma ação natural das forças produtivas. 

Na medida em que a sociedade foi deixando para trás a ideia individualista dos direitos 

e assumiu um caráter mais coletivo, o Estado passou a ter uma atuação mais positiva. 

Assim, foram deixadas de lado algumas formas históricas de resolução de conflito 

como a autotula, a autocomposição e o Estado passou a ter o monopólio da jurisdição. 

Entretanto, a estrutura judiciaria não é tão simples e percebeu-se uma dificuldade de 

garantir a proteção adequada aos cidadãos. 

Em razão dessas dificuldades, seja de ordem institucional, formal ou de pessoal, 

iniciou-se um movimento para proporcionar o acesso à justiça, com um processo que não 

fosse apenas um instrumento jurídico, mas que além de resolver o conflito, também 

alcançasse os objetivos sociais da função jurisdicional. 

 

As ondas de Acesso à Justiça  

 

O acesso à Justiça pode ser conceituado de formas diversas a depender da conjuntura 

politica, social e jurídica de cada época. Nos dias atuais, o acesso à justiça tem como seu 

maior desafio: se fazer efetivo em uma sociedade desigual e cuja desigualdade se reflete no 

Poder Judiciário.  

Mauro Cappelletti inovou ao trazer as ondas renovatórias de acesso à justiça. A 

primeira onda de acesso à justiça visa à assistência jurídica aos pobres que muitas vezes por 

falta de conhecimento e sem condições para pagar um advogado, tinham seus direitos 

deixados de lado. Nesse ponto, o Estado custeava os honorários dos advogados e 

procuradores para que o povo tivesse seus direitos devidamente defendidos. 

Segundo Cappelletti e Garth7 “na maior parte das modernas sociedades, o auxílio de 

um advogado é essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais complexas e 

                                                 
6 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant. Cit. p. 9 
7 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris Editora, 1988.p 32. 
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procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa”.  

O acesso à justiça foi colocado como direito fundamental na Carta Cidadã de 1988, em 

seu artigo 5º, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”8.  

No Brasil, a primeira onda renovatória do acesso à justiça ganhou consistência jurídica 

com a entrada em vigor da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950 e, mais de quarenta anos após, 

com a instituição da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, por 

meio da Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994. Tais instrumentos normativos visam 

garantir isenção de custas processuais as partes que se declarem pobres na forma da lei e 

atendimento gratuito por defensores públicos. 

Nesse primeiro momento, buscou-se garantir o acesso das partes a advogados e 

defensores para que tivessem seus direitos defendidos de forma adequada. 

O segundo movimento, no esforço de melhorar o acesso à justiça buscou meios para a 

representação dos interesses difusos, assim entendidos os direitos de interesse coletivo ou 

grupais, pois já não bastava defender os direitos individuais dos pobres. 

 A partir de então, a visão individualista do processo judicial começou a ceder lugar, 

ou se fundir com uma concepção social, coletiva. 

Mauro Cappelletti e Bryan Garth 9 vão aduzir que: 

 

Centrando seu foco de preocupação especificamente nos interesses difusos, 

esta segunda onda de reformas forçou a reflexão sobre noções tradicionais 

muito básicas do processo civil e sobre o papel dos tribunais. Sem dúvida, 

uma verdadeira “revolução” está-se desenvolvendo do processo civil. 

 

Assim, a segunda onda apresenta grande relevância, pois coloca em xeque a 

representação dos interesses difusos e de grupos, uma vez que a primeira só se voltava à 

assistência conferida aos menos abastados. 

Por sua vez a ideia trazida pela terceira onda de acesso a justiça é que já não bastava 

que as pessoas tivessem acesso a advogados públicos ou privados, não era suficiente que o 

processo permitisse a busca da proteção do direito de todos (direitos difusos), era necessário 

que houvesse também uma reforma nos procedimentos adotados pelos tribunais, com medidas 

que privilegiassem um processo menos burocrático, a fim de, promover uma verdadeira 

pacificação dos litígios. 

                                                 
8 Constituição Federal/1988 art. 5, LXXIV: 
9  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris Editora, 1988. p 49. 
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Dentre as alterações, surge a ideia de usar pessoas leigas ou paraprofissionais, tanto 

para juízes quanto como defensores, mudanças mo direito para evitar os litígios ou permitir os 

meios informais de resolução de conflitos. Vê-se que esse enfoque visa inovações no 

processo, que vão além da representação buscada na primeira onda. 

Além disso, reconhece a importância de adaptar o processo civil ao tipo de litigio, 

levando em consideração o grau de complexidade, a matéria, as pessoas envolvidas e a 

repercussão do conflito. 

Nesse contexto amplo de um novo enfoque de acesso à Justiça, pode ser questionado e 

analisado o papel que as formas alternativas de solução de conflitos eventualmente teriam no 

desafio de tornar acessível o “acesso à Justiça”. 

Surgem então os juizados especiais cíveis, popularmente conhecido como juizado de 

pequenas causas, no intuito de dar vida aos ideais almejados por essa nova onda renovatória, 

aplicando os meios consensuais de resolução de conflitos, e com um processo menos formal, 

em que são homenageados os princípios da celeridade e da oralidade. 

Nessa Perspectiva, Theodoro Junior 10 destaca que o principal objetivo dos Juizados 

Especiais seria a “obtenção da solução conciliatória para o litígio”. Esse autor informa que:  

 

(...) por isso, a Lei 9.099 instituiu dois auxiliares para o juiz que são o conciliador e o 

juiz leigo, a quem compete participar ativamente da tarefa de buscar a conciliação ou 

transação, não de maneira passiva, mas de forma ativa, ou seja, de orientação e 

estímulo. Embora não se deva forçar as partes ao acordo, caberá aos agentes do 

juizado ponderar sobre as conveniências ou inconveniências, esclarecendo-as “sobre 

as vantagens da conciliação” e mostrando-lhes “os riscos e as conseqüências do litíg io  

[...].  

 

No mesmo sentido, Cassio Scarpinella Bueno, ensina que a terceira onda de acesso à 

justiça reside muito mais na criação de mecanismos alternativos de solução de conflitos, 

afirmando:  

 

Não se trata, pois, de apenas criar condições de acesso à justiça no sentido de fazer um 

determinado direito ou interesse seja levado para apreciação do Estado Juiz mas, 

muito além disto, de uma concepção que admite não ser suficiente a representação 

judicial de um direito. É mister também que a atuação jurisdicional possa tutelá-lo 

adequada e eficazmente, realizando-o no plano exterior ao processo, no plano 

material.11 

 

Nesse contexto, mostra-se que os juizados especiais na verdade, são fontes 

                                                 
10 THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007. p 466. 
11 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito 
Processual Civil. 4 edição.São Paulo: Saraiva. 2010. V.1. p. 5. 
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inspiradoras para aplicação dos meus consensuais de solução de conflitos. 

Contudo, é indispensável, o aperfeiçoamento das técnicas dos meios alternativos para 

resolução de demandas, com foco na qualificação dos conciliadores e mediadores para que 

possam aplicar de forma correta as técnicas para obter a pacificação do litigio e assim, 

alcançar o principal objetivo do direito ao acesso à justiça, qual seja uma resolução rápida e 

principalmente, efetiva. 

Ada Pellegrini Grinover afirma que os esforços dos processualistas comprometidos em 

buscar soluções para a já mencionada “crise da Justiça” se concentram em duas vertentes: 

 

A vertente jurisdicional, com a tentativa de descomplicação do próprio processo, 

tornando-o mais ágil, mais rápido, mais direto, mais acessível, com relação à qual se 

fala em deformalização do processo. E a vertente extrajudicial, buscando-se por ela a 

deformalização das controvérsias, pelos equivalentes jurisdicionais, como vias 

alternativas ao processo. É nesta segunda perspectiva que se insere a revisitação da 

conciliação (autocomposição) e da arbitragem (heterocomposição)12. 

 

Como se percebe, os mecanismos consensuais de solução de conflitos são a esperança 

para a crise do judiciário que sofre com a morosidade do processo em fases nevrálgicas. 

Por fim, resta claro que o direito de acesso à justiça não se limita ao simples direito de 

ação, o que deve ser garantido, é que o sistema judicial seja igualmente acessível para todos, 

de modo a adequar o processo para alcançar um resultado eficiente e que promova uma 

verdadeira pacificação dos conflitos, o que pode ser feito pela via de um processo formal ou 

por meios de meios informais. 

 

Dados Sobre a Explosão da Litigiosidade e o Uso dos Meios Consensuais para a 

Resolução de Conflitos.  

 

Em 2015, de acordo com os dados extraídos do relatório do CNJ13, o judiciário 

precisou lidar durante o ano com 102 milhões de processos e mesmo tendo baixado 1,2 

milhão de processos a mais do que o quantitativo ingressado (índice de atendimento à 

demanda de 104%), finalizou o ano de 2015 com quase 74 milhões de processos em 

tramitação, visto que o estoque aumentou em 1,9 milhão de processos (3%) em relação ao ano 

anterior. 

                                                 
12 GRINOVER, Ada Pellegrini. Deformalização do processo e deformalização das controvérsias.  Novas 
tendências do direito processual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990, pp. 175 e segs. 
13 Relatório Justiça em Números 2016 disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf acesso em 
15/06/2016 às 23h17min 
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Desses processos, apenas 11%, em todo país, foram resolvidos por meios da conciliação, 

vejamos:  

 Índice de Conciliação no Poder Judiciário  

 

 

 

A Justiça Federal, especificamente, finalizou o ano de 2015 com aproximadamente 9,1 

milhões de processos em tramitação. Mesmo tendo baixado mais processos do que o 

quantitativo ingressado entre os anos de 2009 e 2013, o estoque aumentou em quase 703 mil 

processos (9%) neste período. 

No ano de 2014, essa Justiça atingiu o maior número de processos em tramitação, com 

9,4 milhões de processos. 

O crescimento acumulado do total de processos em tramitação de 2009 a 2015 foi de 

16,6%, ou seja, 1,3 milhão de processos no período. Dessa forma, mesmo que a Justiça 

Federal fosse paralisada sem ingresso de novas demandas, com a atual produtividade de 

magistrados e servidores seriam necessários praticamente dois anos e meio de trabalho para 

zerar o estoque. 

Os dados a seguir mostram que o assunto mais recorrente na Justiça Federal está 

ligado ao Direito Previdenciário, que tem como uma das partes no processo INSS, nesse 

ponto, cabe salientar, que muitas demandas poderiam ser evitadas se a autarquia 
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previdenciária realizasse uma avaliação atenta à legislação e a jurisprudência dos tribunais 

superiores, mas ao contrário, têm repassado a responsabilidade para o judiciário Federal que 

tem quase metade dos seus processos em tramitação, ligados ao INSS. 

 

 

 

 

Apesar dos ganhos apresentados com a garantia do acesso à justiça, não se pode deixar 

de lado, o grande número de processos distribuídos, e até mesmo o congestionamento, 

inclusive nos juizados especiais, que possuem procedimentos menos burocráticos para que as 

partes ingressem com uma ação e deveriam utilizar preferencialmente os meios consensuais 

de conflitos para a resolução dos litígios. 

Como exemplo, o quadro a seguir mostra o crescimento da litigiosidade nos juizados 

especiais federais em Pernambuco: 
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Assim, devido ao grande número de processos distribuídos, mesmo com 

procedimentos simplificados e mais ágeis, o tempo médio dos processos nos juizados 

Especiais Federais, de acordo com o Relatório Justiça em Números é de até 2 (dois) anos, 

somente na fase de conhecimento. 

 

Já estudo realizado por pesquisadores de Direito da Universidade de São Paulo (USP) 

e da Universidade de Brasília (UnB), a pedido do CNJ, identificou que o tempo de tramitação 

dos processos nos Juizados Especiais Cíveis tem sido de 200 dias em média. A realização da 

primeira audiência ocorre em até 168 dias, quando o prazo desejável seria de até 60 dias14. 

Outro dado importante, envolvendo os Juizados Especiais no Brasil, onde a 

conciliação costuma ser mais utilizada, é o índice de acordos que na fase de conhecimento foi 

de 19% (Justiça Estadual) e de 6% (Justiça Federal). No 2º Grau, menos de 1% dos conflitos 

são solucionados por conciliação. Na Justiça do Trabalho, a conciliação ocorre em 31% das 
                                                 

14 Juizados Especiais completam 20 anos com 7 milhões de ações em tramitação.23/09/2015 disponível 

em:http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80517-juizados-especiais-completam-20-anos-com-7-milhoes-de-acoes-em-

tramitacao acesso em 15/06/2016 às 23h46min 
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sentenças de 1º grau, e em apenas 0,3% das de 2º grau. Na Justiça Estadual, o número varia de 

10% (1º grau) a 0,2% (2º grau). Na Justiça Federal, a variação é menor: 4% e 1%, 

respectivamente.  

Ressalta-se que, é o primeiro ano de coleta dos índices de conciliação no Sistema de 

Estatística do Poder Judiciário, desse modo, não há série histórica dos indicadores para 

comparar os índices de conciliação no país. 

 

Conceito dos Mecanismos Usados Para Resolução de Conflitos. 

 

É função do Estado, por meio da jurisdição resolver os conflitos gerados no meio 

social. A jurisdição pode ser traduzida no poder-dever do Estado de dizer o direito nos 

conflitos levados à apreciação do juízo competente. 

Assim, conforme conceito trazido por Fredie Didier Jr.15 “jurisdição é a função 

atribuída a terceiro imparcial de realizar o Direito de modo imperativo e criativo, 

reconhecendo/efetivando/protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas, em decisão 

insuscetível de controle externo e com aptidão para torna-se indiscutível.” 

Ainda de acordo com os ensinamentos de Didier, a jurisdição é técnica de solução de 

conflitos por heterocomposição, já que um terceiro substitui a vontade das partes e determina 

a solução do problema apresentado.”16 

Assim, a jurisdição é exercida pelo Estado por meio do Poder Judiciário, e tem por 

escopo aplicar o direito e garantir sua eficácia, nos casos concretos, quando provocada. 

Autores como Hobbes sugeriam que “não existe outro critério do justo e do injusto 

fora da lei positiva”17 . 

No entanto, frente ao crescente número de litígios levados a apreciação do Estado/Juiz 

a jurisdição não tem sido um método célere para a resolução dos inúmeros casos ajuizados. 

Haja vista o grande numero de processos distribuídos, somados aos que aguardam 

solução, uma vez que a sociedade não consegue resolver seus problemas sem a interferência 

judicial além da concentração da litigação judicial em litígios sem conflitos ou de baixa 

intensidade, . 

No entanto, incumbe ao poder judiciário, além da solução adjudicada mediante 

                                                 
15 Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: Introdução ao direito processual civil, parte geral 
e processo de conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 155. 
16 Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: Introdução ao direito processual civil, parte geral 
e processo de conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p.156. 
17 Hobbes. Apud. BOBBIO, Norberto. Teoria generale del Diritto. Torino: Ed. G.Giappichelli, 1993. p. 

36. 

Revista Eletrônica Nova Roma Volume 1, número 1 (2017) Escola de Direito

36



 

 

sentença oferecer outras formas de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios 

consensuais, como a mediação e a conciliação. 

Para a solução da crise as soluções mais recorrentemente apresentadas são 18: (a) mais 

equipamentos; (b) novas técnicas de gestão; (c) novas tecnologias; (d) as formas alternativas 

de solução de controvérsias, o Alternative Dispute Resolution (ADR), ou Resolução 

Alternativa de litígios (RAL), principalmente a conciliação, a mediação e a arbitragem, ou, 

ainda, deixar de ser o litígio judicializável ou a transferência do Judiciário para instância 

parajudicial ou administrativa, privada, híbrida, ou comunitária; (e) a simplificação; (f) o 

recurso a meios informais dentro do próprio processo; (g) a transformação das profissões 

jurídicas e reconstrução de novas profissões novos competências para gestão e resolução de 

litígios; (h) a regulação dos conflitos sociais através da prevenção dos litígios com recurso à 

divulgação da informação jurídica através de autoridades administrativas estatais ou 

independentes de regulação social ou econômica, ou ainda, de ‘novas’ instâncias de 

informação jurídica e/ou de resolução de litígios mais ou menos formais e mais ou menos 

profissionalizadas. 

Assim, é possível extrair, em síntese, que é necessário a aplicação de novas técnicas 

para solucionar os conflitos, promover a informação dos cidadãos quanto aos mecanismos 

disponíveis para a resolução em casos de violação de algum direito, a simplificação dos 

procedimentos e que os sujeitos processuais estejam dispostos a disseminar a politica de 

pacificação social. 

Um marco importante para as mudanças necessárias é a vigência do novo CPC que 

dispõe sobre o chamado sistema multiportas (Multidoor Courthouse System) que ganha mais 

força no direito brasileiro. Tal mecanismo, consiste na possibilidade das partes optarem, de 

acordo com a natureza da lide, pelo meio mais adequado para a resolução de seu conflito, Ou 

seja, a porta certa, para encontrar o caminho certo. 

Entre os mecanismos disponíveis temos a arbitragem, que assim como a jurisdição 

estatal, é um método heterocompositivo de solução de conflitos. A arbitragem é técnica de 

solução de conflitos mediante a qual os conflitantes buscam em uma terceira pessoa, de sua 

confiança, e expert no assunto objeto do conflito, a solução amigável e imparcial do litígio. 

No Brasil, a arbitragem é regulada pela Lei  nº 9.307/1996. 

Outro mecanismo reiteradamente incentivado é a conciliação que consiste na 

                                                 
18 PEDROSO, J. A. F. (2003), Por caminho(s) da(s) reforma(s) da(s) justiça(s). Coimbra: Editora 
Coimbra. Apud. VITOVSKY Vladimir Santos. O Acesso à Justiça em Boaventura de Sousa Santos. 

Disponível em: http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2016/FDV_2016_11.pdf acesso em 16/06/2017. 
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possibilidade das partes, com o auxilio de um terceiro imparcial denominado conciliador, 

chegarem a uma solução adequada para o conflito levado à apreciação. 

Elaine Nassif, traduziu um conceito da doutrina italiana nesses moldes: um 

procedimento de resolução de controvérsias, na qual uma terceira pessoa imparcial, o 

conciliador, assiste às partes em conflito guiando a sua negociação e orientando-as no 

sentido de encontrar acordos  reciprocamente satisfatórios.  

Oportuno mencionar a definição encontrada na Enciclopédia Jurídica Leib 

Soibelman19:”Conciliar é fazer com que as partes entrem em acordo, dispensando uma 

decisão de mérito do juiz, cuja sentença passa a ser meramente homologatória da vontade das 

partes, embora com o mesmo valor de uma sentença ordinária”. 

Como ensina Maurício Godinho Delgado: 

 

A conciliação, por sua vez, é o método de solução de conflitos em que as partes agem 

na composição, mas dirigidas por um terceiro, destituído do poder decisório final, que 

se mantém com os próprios sujeitos originais da relação jurídica conflituosa. Contudo , 

a força condutora da dinâmica conciliatória por esse terceiro é real, muitas vezes 

conseguindo implementar resultado não imaginado ou querido, primitivamente, pelas 

partes.20 

 

Nos dizeres de Paulo Afonso Brum Vaz21: 

a Conciliação, típica dos conflitos que demandam abordagem adversarial, o 

acertamento espontâneo tende a ser mais equitativo na distribuição dos bens da vida 

disputados, sendo certo que as transigências discutidas e consensuais oferecem uma 

série de outras vantagens nas esferas procedimental e substancial, que traduzem, em 

última análise, em um adiantamento no tempo da satisfação dos direitos violados. 

 

Concluímos assim que a conciliação é o meio de solução pacífica pelo qual as partes 

encontram a melhor solução, por meio de uma decisão que vem das próprias partes. 

A conciliação é um mecanismo utilizado na autocomposição, em que as partes chegam 

à solução ideal para o conflito, com o auxilio de um terceiro interventor que pode apresentar 

solução para o conflito, ajudar as partes no diálogo, facilitar o entendimento do problema e 

das verdadeiras causas do litigio. A conciliação é a solução altruística do litígio. Considerada, 

como meio alternativo de pacificação social. Pode ser judicial ou extrajudicial. 

                                                 
19 SOIBELMAN, Leib. Enciclopédia Jurídica Eletrônica. Editores Lea Hasson Soibelman e Felix 
Soibelman. Rio de Janeiro: Elfez, 2005.  
20 DELGADO, Mauricio Godinho. Arbitragem, mediação e comissão de conciliação prévia no direito 
do trabalho brasileiro. Revista LTr, v. 66, n. 6, jun. 2002. São Paulo, p. 665 
21 VAZ.Paulo Afonso Brum.O microssistema dos juizados especiais federais cíveis (JEFs) e a 

Reafirmação do modelo de justiça consensual pela introdução da fase pré-litigiosa autocompositiva 
nas suas estruturas comunicativas. In:GABBAY, Daniela Monteiro e TAKAHASHI, Bruno 
(coord.).Justiça Federal: inovações nos mecanismos consensuais de solução de conflitos. Bras ilia: 

Gazeta Juridica,2014. p.345. 
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A autocomposição é gênero, do qual são espécies: a transação que compreende 

concessões mútuas, e a submissão, que consiste no reconhecimento da procedência do pedido, 

quando vinda do réu, e a renúncia quando parte do autor. 

Outro mecanismo autocompositivo, é a mediação. A mediação é o meio pelo qual um 

terceiro aproxima as partes para que estas resolvam uma disputa.  A mediação pode ser 

conceituada como uma forma de solução de conflitos por meio do qual o mediador se insere 

entre as partes, procurando aproximá-las para que elas próprias cheguem a uma solução 

consensual do conflito. 

Roberto Portugal Bacellar22 define mediação como uma “técnica lato senso que se 

destina a aproximar pessoas interessadas na resolução de um conflito a induzi-las a encontrar, 

por meio de uma conversa, soluções criativas, com ganhos mútuos e que preservem o 

relacionamento entre elas.” 

Como se vê, a mediação é uma das portas para resolução de conflitos em que um 

terceiro auxilia as partes a se reaproximarem, para que possam chegar a melhor solução para o 

conflito. 

 

Distinção entre a Conciliação e os Demais Meios para Resolução Consensual de 

Conflitos. 

 

Convém diferenciar a conciliação do instituto da mediação, uma vez que estes, apesar 

de várias semelhanças, devem ser aplicados em casos de natureza diferentes, e possuem 

técnicas distintas, a exemplo: enquanto na mediação, o terceiro não opina sobre o caso em 

discussão, o mediador assume papel de apaziguador do conflito e visa aproximar as partes 

para que estas encontrem a solução para a lide, na conciliação, o conciliador tem atuação mais 

ativa podendo inclusive apresentar proposta para a solução da lide. 

O Código de processo Civil, inclusive, traz essa diferença de forma bastante didática, 

no seu artigo 165 §1º e §2º de acordo com o qual: 

Art. 165, Código de Processo Civil (...) § 2o O conciliador, que atuará 

preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, 

poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de 

constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. 

§ 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo 

anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os 

                                                 
22 BACELLAR, Roberto Portugal. Juizados especiais – a nova mediação paraprocessual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, p. 174 
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interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da 

comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem ben efícios 

mútuos. 

Por outro lado, tanto na mediação quanto na conciliação, o poder decisório pertence 

exclusivamente às partes e não ao terceiro. Conforme bem elucida o Professor Rodrigo 

Almeida Magalhães: 

 

O terceiro interventor (conciliador) atua como elo de ligação [sic]. Sua finalidade, (...), 

é levar as partes ao entendimento, através da identificação de problemas e possíveis 

soluções. Ele não precisa ser neutro [diferentemente do mediador], ou seja, pode 

interferir no mérito das questões. O conciliador não decide o conflito, ele pode apenas 

sugerir decisões; a decisão cabe às partes.23  

 

Lília Maia de Morais Sales esclarece com exatidão a diferença entre esses dois 

institutos. 

 

A diferença fundamental entre a mediação e a conciliação reside no conteúdo de  cada 

instituto. Na conciliação, o objetivo é o acordo, ou seja, as partes, mesmo adversárias, 

devem chegar a um acordo para evitar um processo judicial. Na mediação as parte não 

devem ser entendidas como adversárias e o acordo é conseqüência da real 

comunicação entre as partes. Na conciliação, o mediador [conciliador] sugere, 

interfere, aconselha. Na medição, o mediador facilita a comunicação, sem induzir as 

partes ao acordo.24 

 

Na conciliação, o grau de participação do conciliador é maior, podendo sugerir 

soluções, enquanto o mediador participa com menor intensidade. Para finalizar a distinção 

entre os referidos institutos, transcrevo os ensinamentos de Roberto Portugal Bacellar, o qual 

afirma: 

 

A conciliação é opção mais adequada para resolver situações circunstanciais, como 

indenização por acidente de veículo, em que as pessoas não se conhecem (o único 

vínculo é o objeto do incidente), e, solucionada a controvérsia, lavra-se o acordo entre 

as partes, que não mais vão manter qualquer outro relacionamento; já a mediação 

afigura-se recomendável para situações de múltiplos vínculos, sejam eles familiares, 

de amizade, de vizinhança, decorrentes de relações comerciais, trabalhistas, entre 

outros. Como a mediação procura preservar as relações, o processo mediacion al bem 

                                                 
23 MAGALHÃES, 2008, p.28 apud: MORAES, Tiago França. A mediação, a conciliação e a arbitragem 
como formas alternativas de resolução de conflitos. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, 

Teresina, ano 17, n. 3346, 29 ago. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22520>. Acesso 
em: 14 jun. 2017. 
 
24 SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.p.38. 
apud: MORAES, Tiago França. A mediação, a conciliação e a arbitragem como formas alternativas de 
resolução de conflitos. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 

3346, 29 ago. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22520>. Acesso em: 14 jun. 2017. 
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conduzido permite a manutenção dos demais vínculos, que continuam a se 

desenvolver com naturalidade durante a discussão da causa.25  

 

Como visto, a conciliação como meio de solução de conflito é aconselhada pela 

doutrina, como preceituado por Fonseca 26, nos casos em que não há vínculo anterior das 

partes envolvidas, ou seja, quando se tratar apenas de uma relação esporádica.  

Destarte, vê-se desde então que pode ser um meio eficaz para resolver litígios em sede 

da Justiça Federal, já que, em regra, se trata de um particular conflitando com uma entidade 

da administração direta ou indireta da União, que não guardam relação continuada entre si.  

Destaca-se, ainda, que a conciliação poderá ser realizada dentro ou fora de um 

processo em curso. Quando realizada fora do processo ela se dá devido à vontade das partes. 

Quando as partes ingressam com um processo judicial, nos termos do código de processo civil 

(art.334), a audiência de conciliação ou mediação é obrigatória, salvo nos casos em que ambas 

as partes manifestarem, expressamente desinteresse na composição consensual, ou quando 

não se admitir a autocomposição. 

A ideia de obrigatoriedade da conciliação ou mediação não estar de acordo com a 

índole pacificadora dos institutos. No entanto, em determinados casos os mecanismos 

consensuais de solução de conflitos se mostram mais adequados ao deslinde daquele conflito 

em especial. Assim, é preciso reconhecer que é necessário buscar uma solução para a hipótese 

nas quais a conciliação, por exemplo, é a solução mais indicada, mas os litigantes a recusam 

sem uma razão plausível. 

Nesse sentido, Humberto Dalla Bernadina de Pinho27 defende a ampliação no 

conceito processual do interesse de agir, acolhendo a ideia de adequação, dentro do binômio 

necessidade-utilidade, como forma de racionalizar a prestação jurisdicional e evitar a procura 

desnecessária pelo Poder Judiciário, ou mesmo do abuso do direito de ação. 

Partindo dessa ideia, poderia na hora da verificação das condições da ação ser 

verificado se aquele conflito não poderia ter sido solucionado através dos meios alternativos 

para resolução de conflito, sem que fosse necessário acionar o judiciário. Muitos podem dizer 

que esse raciocínio esbarra no principio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art.5º 

inciso XXXV da Constituição Federal, no entanto, entendo, como já mencionado que, o 

                                                 
25 BACELLAR, Roberto Portugal. Juizados Especiais: A Nova Mediação Paraprocessual. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003.p 231. 
26 FONSECA, Maria Guadalupe Piragibe. Iniciação à Pesquisa no Direito: Pelos caminhos do 

conhecimento e da invenção. Rio de Janeiro, Elsevier, 2009, 170 p. 
27 PINHO, Humberto Dalla Bernadina de Pinho. Justiça Federal: inovações nos mecanismos 
consensuais de solução de conflitos. Brasilia: Gazeta Juridica, 2014, p.83.  
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Estado deve garantir uma acesso à justiça adequado a lide, e nem sempre a jurisdição Estatal é 

o melhor meio para a solução do conflito. 

O código de processo civil, inclusive, parece corroborar com essa ideia, na medida em 

que aprimorou a redação do art. 3 para dispor: “Não se excluirá da apreciação jurisdicional 

ameaça ou lesão a direito”, ao invés da antiga redação que falava em exclusão de apreciação 

do judiciário. 

A professora Isabela Lessa28 explica que ao falar em apreciação jurisdicional, em 

leitura rápida pode não aparentar nenhuma distinção com o texto do antigo CPC, no entanto, 

tecnicamente passa a acolher vias não judiciais para a prestação jurisdicional como aptas a 

atender o mandado do princípio. E o legislador vai além e nos parágrafos do art.3 fala 

expressamente que a arbitragem é permitida, e a solução consensual dos conflitos deve ser 

promovida pelo estado, que deve através dos sujeitos processuais estimular os métodos de 

solução consensual de conflitos como, por exemplo, a conciliação e a mediação. 

Assim, percebe-se que o Estado não está obrigado a utilizar exclusivamente a 

jurisdição tradicional para promover a pacificação dos conflitos, pode e deve valer-se dos 

meios consensuais para prestar uma atividade jurisdicional adequada ao conflito. 

 

A Conciliação e os Litígios Levados à Justiça Federal 

 

O uso da conciliação proporciona vantagens inegáveis tanto para as partes quanto para 

o sistema jurídico. Além da redução dos custos com o processo, quando a decisão foi tomada 

pelas partes de comum acordo, diminui o numero de recursos ou até mesmo da volta ao 

judiciário para rediscutir o mesmo conflito, promovendo assim uma verdadeira pacificação 

social. 

Contudo, no âmbito da Justiça Federal, há algumas questões especificas a serem 

discutidas.  Inicialmente é importante mencionar a divisão judiciaria de uma justiça estadual 

ou local e a justiça federal. Sobre o tema, colaciona-se a distinção bem definida por Rui 

Barbosa29: 

Na dualidade judiciária da nossa organização constitucional, não   pode 

haver senão duas idéias: a de uma justiça criada pelo Estado, e a de uma 

                                                 
28 RIBEIRO, Isabela Lessa de Azevedo Pinto. O princípio da inafastabilidade e sua ressignificação 
enquanto norma fundamental processual na lei 13.140/2015. In: CORTEZ, Renata, FREITAS, 
Rosalina e DOURADO, Sabrina (coord).. Temas Relevantes de Direito Processual Civil: Elas 

Escrevem. Recife.2016.p.29. 
29 FREITAS, Vladimir Passos. Justiça Federal: histórico e evolução no Brasil. Curitiba: Juruá Editora. 
2003.p.18 APUD BARBOSA, Rui. Comentários à Constituição Federal Brasileira. V. IV.  P.61.  
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justiça ligada à União; a justiça local e a justiça federal. À justiça local 

incumbe, como competência que lhe é nativa, o domínio das relações civis de 

caráter comum; à justiça federal pertence privativamente o domínio dos fatos 

e das relações de natureza política, daquelas que entendem com o regime 

constitucional, ou que tocam fundamentalmente às instituições 

constitucionais. 

 

A determinação constitucional da competência da Justiça Federal vem delineada nos 

artigos 108 e 109 da CF/1988, e é fixada seguindo basicamente três critérios: em razão da 

pessoa (ratione personae), da matéria (ratione materiae) e da função. 

Para fins de melhor compreensão, cabe esclarecer que, a competência em razão da 

pessoa decorre da presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes (art. 109, I); do litigio envolvendo Estado 

estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no 

País (art.109, II); e da indicação de autoridade federal como coatora nos mandados de 

segurança e nos habeas data (art.109, VIII). 

Já a competência em razão da matéria firma-se nas causas fundadas em tratado ou 

contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional (art.109,III); nas 

disputas sobre direitos indígenas (art.109, XI); e nas causas referentes à nacionalidade(art. 

109, X, parte final). 

Por sua vez, a competência funcional se dá no caso da execução de carta rogatória, 

após o exequatur30, e de sentença estrangeira após a homologação (art.109,X). 

No entanto, a maior parte das causas da Justiça Federal são instauradas em razão da 

pessoa, contam com a presença de uma das pessoas mencionas no já citado art. 109 incisos 

I,II e VIII da Constituição Federal31. 

                                                 
30 Exequatur se refere “ao juízo de deliberação consistente em aprovar ou não o pedido feito por 

autoridade judiciária estrangeira para cumprimento, em nosso país, de diligência processual 
requisitada por decisão do juiz rogante”(Rcl 2645/SP, Rel.Min.Teori Albino Zavascki, Corte Especial, 
julgado em 18/11/2009, DJe 16/12/2009). Atualmente, a competência para a concessão de exequatur 

é do STJ (art. 105, I, “i”,da CF), no entanto, a execução da carta rogatória em si é atribuída a juiz 
federal (art.109, X, da CF). 

31 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:  

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;  

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada 

ou residente no País; 

(...) 
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Frisa-se que não se trata apenas de um ente público, mas de um ente público 

acostumado a estar em juízo, como já demonstrado anteriormente, uma vez que quase metade 

dos processos na justiça federal envolvem o INSS. 

Assim sendo, conclui-se que, geralmente, se está diante de um litigante habitual. Os 

litigantes habituais32, também conhecidos como litigantes organizacionais ou litigantes 

economicamente estruturados, equivalem, em regra, a pessoas jurídicas que participam de um 

número considerável de processos e que, em razão disso, possuem maior expertise para 

analisar estrategicamente os procedimentos judiciais.  

Nesse aspecto, tem-se que o fato de estar constantemente em juízo traz diversas 

vantagens ao litigante habitual, conforme ensina Marc Galanter33, em virtude da possibilidade 

de economia de escala, da diluição do risco da demanda, de maior experiência com o direito 

e da facilidade em criar vínculos informais com os servidores públicos e magistrados 

responsáveis pela condução dos processos. 

Enquanto os litigantes eventuais, geralmente, são pessoas físicas que estão no 

Judiciário esporadicamente e, em razão disso, depositam grandes expectativas na resolução de 

sua causa, bem como não possuem expertise suficiente – em comparação com os litigantes 

habituais – na área do Direito em que estão atuando. 

Nesse ponto, convém ressaltar a importância da equiparação das partes, 

principalmente no momento da conciliação, como por exemplo, por meio do esclarecimento 

dos direitos e os possíveis resultados do processo em caso de não realização de um acordo. 

Sendo certo que se ambas as partes estiverem cientes dos seus reais ganhos haverá um 

emponderamento de ambas e chegarão a um acordo mais justo para os envolvidos. 

Mesmo com as vantagens auferidas pelos entes públicos, ainda há muitos argumentos 

contrários ao uso da Conciliação como meio para resolução de conflitos que envolvem a 

Administração Publica. 

Veremos que todos os argumentos usados são facilmente descontruídos frente aos 

benefícios da aplicação dos meios consensuais para resolução de litígios. 

                                                                                                                                                         
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os 

casos de competência dos tribunais federais; 

32 GALANTER, 1974 Apud. Adriana Goulart de Sena Orsini Lucas Silvani Veiga Reis Luiza Berlini 
Dornas Ribeiro Moreira Revista Os Juizados Especiais Cíveis no Século XXI: dificuldades, promessas 
e expectativas para a efetividade do acesso à Justiça enquanto Política Pública no território brasileiro 

- Revista CNJ – V.1. 2015 Disponível 
em:http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/1e1621f54a699dc3746f7a86160a2c77.pdf 
acesso em 18/06/2017. 
33 Idem. 
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O Impasse entre a Conciliação e Indisponibilidade do Interesse Público. 

 

Passamos a enfrentar questão inerente à indisponibilidade do interesse público, 

situação singular dos entes públicos, e que poderia inviabilizar qualquer possibilidade de 

acordo, devido a impossibilidade dos administradores públicos e os representantes dos entes 

públicos transigirem com relação aos interesses públicos. 

Sabe-se que, os sujeitos da administração pública não são titulares do interesse 

público, apenas os representam, uma vez que o titular efetivo é o Estado. Celso Antônio 

Bandeira de Melo34 ensina que: 

Relembre-se que a Administração não titulariza interes ses públicos.   O titular deles é 

o Estado, que, em certa esfera, os protege e exercita através da função administrativa, 

mediante o conjunto de órgãos (chamados administração, em sentido objetivo ou 

orgânico), veículos da vontade estatal consagrada em lei. 

 

O Estado por sua vez deve atender aos anseios do povo, dos seus cidadãos. A 

indisponibilidade do interesse público significa que, na medida em que são interesses tidos 

como próprios da coletividade, não estão à disposição de quem quer que seja. Até mesmo 

órgão que o representa não tem disponibilidade sobre eles, apenas é permitido curá-los, em 

conformidade com a disposição da lei. 

No entanto, a afirmação de indisponibilidade do interesse público acaba expandida a 

toda e qualquer relação jurídica da administração. Todavia, não é o que acontece efetivamente 

em suas atividades e contratos nos quais é parte. 

Carlos Alberto de Salles35 aponta uma distinção entre a indisponibilidade e 

disponibilidade. A indisponibilidade está ligada a bens coletivos, indivisíveis como, por 

exemplo, o meio ambiente, e direitos da personalidade, enquanto na maioria dos casos o que 

existe é uma disponibilidade condicionada ao preenchimento de requisitos legais. Por outro 

lado, há também uma indisponibilidade normativa, esta vinculada a uma determinação legal, 

da qual a administração não pode se afastar. O poder público, em regra esta preso a uma 

indisponibilidade normativa ou uma disponibilidade condicionada. 

                                                 
34 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2002.p.45. 
35 VAZ.Paulo Afonso Brum.O microssistema dos juizados especiais federais cíveis (JEFs) e a 

Reafirmação do modelo de justiça consensual pela introdução da fase pré-litigiosa autocompositiva 
nas suas estruturas comunicativas. In:GABBAY, Daniela Monteiro e TAKAHASHI, Bruno 
(coord.).Justiça Federal: inovações nos mecanismos consensuais de solução de conflitos. Bras ilia: 

Gazeta Juridica,2014.p.333-354. 
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Com efeito, a citada indisponibilidade do interesse público corresponde a vinculação 

das ações administrativas aos interesses maiores do Estado, devendo este prevalecer sobre a 

vontade dos particulares. 

Ademais, não se pode confundir a indisponibilidade do interesse público com uma 

reserva de jurisdição estatal, no sentido de ser indispensável uma sentença para por fim aos 

litígios que envolvem a administração pública. 

Afirmamos assim que a administração é afetada por uma disponibilidade 

condicionada, destarte, preenchidos os requisitos legais a administração pode e deve resolver 

seus litígios de forma consensual. 

Até mesmo porque, quando a administração pública concilia proporciona redução de 

custos com o processo, garante um acesso à justiça eficiente, além de passar para a sociedade 

um exemplo de como resolver seus conflitos. 

Importante destacar, que não trata-se de defender que em uma conciliação a 

administração reconheça um direito inexistente, ou conceda ganhos indevidos para a parte 

contrária, mas, o representante do ente identificado que a demanda está ligada a um litigio que 

ou deveria ter sido reconhecido administrativamente e não o foi, podendo alterar o ato 

inclusive com base no principio da autotutela, ou verificando que é mais adequado conciliar 

do que levar o processo adiante, não há motivo para criar barreiras a via consensual. 

O acordo entre as partes é a principal meta da conciliação. Todavia, a audiência em si, 

quando bem conduzida, mesmo que não ocorra à composição do litigio, representará um 

ganho para as partes, principalmente para o particular, uma vez que este terá seus sentimentos 

validados, terá a oportunidade de ser ouvido e provavelmente, saíra da audiência com a 

sensação de que foi respeitado como jurisdicionado, como pessoa humana. 

Na verdade, a administração pública deve levar seus conflitos para serem conciliados 

justamente para garantir o interesse público, pois é de interesse da sociedade que a máquina 

pública não esteja envolvida em conflitos que poderiam ter sido evitados, ou que se 

prolonguem no tempo apenas para postergar uma obrigação devida pela administração. 

Nesse diapasão, concluímos que é inegável o interesse público na utilização da 

conciliação para acesso à justiça, trata-se de mecanismos mais célere, de menor custo e, com 

frequência, mais eficaz do que aquele inerente às vias tradicionais. 

 

Fundamentos Para a Adoção de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos  na 

Justiça Federal 
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Sabe-se que um dos princípios que orientam a administração pública é o princípio da 

legalidade, previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal36, assim, os entes públicos 

têm seus atos sujeitos ao mandamento da lei e às exigências do bem comum, e deles não se 

pode desviar ou afastar, sob pena de praticar ato inválido e ser responsabilizado na esfera 

administrativa, criminal e civil. 

O renomado Hely Lopes Meirelles37 afirma que na administração pública não há 

liberdade nem vontade pessoal, na administração pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza. Assim, trazemos a seguir as previsões legais para aplicação da conciliação como 

meio de resolução de conflito nos casos envolvendo a administração pública, para por fim a 

alegação de impossibilidade de uso dos meios consensuais para resolução de conflitos, frente 

ao princípio da legalidade ao qual a administração está sujeita.  

 

Fundamentos Constitucionais  

A Constituição Federal de 1988 aponta três fundamentos para a adoção de métodos 

consensuais na resolução de conflitos em que se vê envolvido o poder público, seja na esfera 

administrativa, seja na esfera judicial, são: a) o principio do acesso à justiça (art. 5º., XXXV, 

da Constituição Federal, que exige a disponibilização de métodos adequados, seja sob o 

aspecto temporal, econômico e principalmente do resultado) de resolução de conflitos; b) o 

principio da eficiência (art.37, caput) na busca de que os conflitos sejam resolvidos  de forma 

que o litigio se resolva com menos custos, em menos tempo e com menos desgaste para a 

relação entre as partes com o melhor resultado para ambas; c) o principio democrático 

fundamento previsto no art.1 da CF/88, tendo em vista a ideia de que o Estados não é um fim 

em si mesmo, exigindo que o Poder Público quando estiver envolvido em conflitos, se 

disponha a dialogar, para encontrar uma solução adequada para o problema.38 

Desse modo, resta claro que a Carta Magna aponta para a busca de uma solução 

pacifica de controvérsias, e não só dá suporte para a utilização do instituto, como recomenda 

sua propagação e observância sempre que possível. 

                                                 
36 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte(...) 

 
37 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 38ª edição. Malheiros Editores. São 
Paulo.2012. p.89. 
38 DE SOUZA, Luciene Moessa. Resolução de Conflitos envolvendo o poder público: caminhos para 
uma consensualidade responsável e eficaz. In:GABBAY, Daniela Monteiro e TAKAHASHI, Bruno 
(coord.).Justiça Federal: inovações nos mecanismos consensuais de solução de conflitos. Brasilia: 

Gazeta Juridica,2014. p191. 
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Fundamentos Infraconstitucionais 

Adentrando, especificamente, no âmbito da Justiça Federal, muito embora já existisse 

previsão legal de desapropriação mediante acordo, ao menos desde o Decreto-Lei nº 

3.365/41,39 pode-se afirmar que o inicio da conciliação, como prática rotineira e organizada, 

remonta ao ano de 2002, em processos relativos ao Sistema Financeiro Habitacional (SFH), 

vinculados à subseção Judiciaria de Maringá.40 

Além disso, a lei 10.259/2001 ao criar os juizados especiais federais autoriza 

expressamente em seu art. 10º o uso da conciliação pelos advogados da união, procuradores 

federais nas causas de competência dos juizados.41 

Em 2010, foi editada pelo CNJ a Resolução 125, que instituiu a Política Judiciária 

Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário. 

Ficou estabelecido o dever de criação de centros específicos de conciliação e mediação no 

âmbito dos tribunais, além de reforçar o dever dos juízos em promover o diálogo entre as 

partes, apresentando-lhes meios diversos da sentença para solucionarem o conflito.  

 

Aos órgãos judiciários incumbe, além da solução adjudicada mediante sentença, 

oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e 

orientação ao cidadão. (Art. 1º, parágrafo único da Resolução 125, CNJ)  

 

Outro importante programa do CNJ diz respeito ao Prêmio Conciliar é Legal, que, de 

acordo com o próprio Conselho, “reconhece as práticas de sucesso, estimula a criatividade e 

dissemina a cultura dos métodos consensuais de resolução dos conflitos”, homenageando 

aqueles que contribuem para a eficiência da política de soluções adequadas na Justiça 

brasileira. 

O Código de Processo civil que estava em vigor desde 1973 já previa a utilização dos 

                                                 
39 O artigo 10, caput, do referido Decreto-Lei, prevê a chamada ”desapropriação amigável”, que se 
relaciona com a competência da Justiça Federal quando o ente desapropriante é a Administração 

Pública Federal: “Art.10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se 
judicialmente, dentro de cinco anos contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os 
quais este caducará”. 
40 CALMON, Eliana. A Conciliação na Justiça Federal. In: RICHA, Morgana de Almeida e PELUSO, 
Antônio Cezar (coord.). Conciliação e mediação: estruturação da politica judiciaria nacional. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011, pp. 107-114.            

41 Art. 10. (...) Parágrafo único. Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e 
empresas públicas federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a conciliar, 
transigir ou desistir, nos processos da competência dos Juizados Especiais Federais.  
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meios consensuais de para resolução de conflitos42. No entanto, no atual código, que entrou 

em vigor em março de 2016, os mecanismos consensuais para solução de litígios passaram a 

ser mais incentivados, tornando-se a audiência ou seção de conciliação e mediação fase 

obrigatória no curso do processo. 

O parágrafo 2º do artigo 3º determina que o Estado promova a solução consensual dos 

conflitos, devendo os juízes, advogados, membros do ministério público e defensores públicos 

estimularem o uso da conciliação e mediação entre outros métodos consensuais para a 

resolução de conflitos.  

No artigo 319 o CPC estabelece como requisito da petição inicial que o autor deixe 

claro sua opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação que deverá 

ser realizada antes mesmo da apresentação da contestação pelo réu. 

Especificamente sobre o uso da conciliação pela administração pública, em seu artigo 

174, a lei nº 13.105/2015 determina que a União, Estados, DF e Municípios criem de câmaras 

de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução de conflitos no âmbito 

Administrativo, tais como: 

I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública;  

II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de 

conciliação, no âmbito da administração pública; 

III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.43 

Dispõe ainda o atual ordenamento processual civil que a audiência de conciliação e 

mediação deve, em regra, ser conduzida por um conciliador ou mediador profissional e não 

por juízes, promotores, e defensores por exemplo que podem levar as informações obtidas 

durante a seção de forma maléfica para dentro do processo. 

                                                 

42 Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de ofício, determinará o 
comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgam ento. 

Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos e para os fins  em  
que a lei consente a transação. 

Art. 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz man dará tomá-
lo por termo. 

Art. 449. O termo de conciliação, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, terá valor de sentença. 

 
43 Lei 13.105/2015 art.174 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm 

acesso em 15/06/2017 às 21h58min 
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Por fim, também o CPC ressalta a importância da qualificação dos conciliadores e 

mediadores para que os meios autocompositivos tenham a eficácia desejada. Outro importante 

marco legal para a concretização do uso dos meios consensuais de conflito no âmbito da 

administração público foi a publicação da recente Lei nº 13.140/2015 que regula a 

autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, respalda as conciliações e 

mediações e garante autorização legislativa para aplicação de soluções alternativas 

consensuais para os litígios que envolvem o poder público. 

Em seu artigo 32 a lei nº 13.140/2015 estabelece que todos os entes da Federação 

“poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos 

respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com competência para:  

I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública;   

II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de 

composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito 

público;  

III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. 44 

No mesmo sentido, o artigo 4345 autoriza aos órgãos e entidades da administração 

pública a criarem câmaras para a resolução de conflitos entre particulares, também quando 

tratar de atividades por eles reguladas ou supervisionadas (delegadas). 

Afirma o artigo 32 §3º, que o acordo derivado da Câmara terá natureza de titulo 

executivo extrajudicial. Não obstante, o acordo poderá ser convertido em titulo executivo 

judicial se homologado nesse âmbito, nos termos do art.20, paragrafo único da mesma lei 

13.140/2015. 

Vê-se que esse texto legal regulamenta o artigo 174 do CPC que também impôs a 

União e aos demais entes públicos federados a criação de câmaras de mediação e conciliação, 

com atribuições ligadas à solução consensual de conflitos no âmbito da administração pública. 

O artigo 3546 trás uma grande inovação ao permitir a solução de conflitos envolvendo 

                                                 
44 Art.32 da lei 13.140/2015 
45 Art. 43. da lei 13.140/2015: Os órgãos e entidades da administração pública poderão criar câmaras 
para a resolução de conflitos entre particulares, que versem sobre atividades por eles reguladas ou 
supervisionadas.  

46 Lei nº 13.140/2015 Art. 35: As controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública 
federal direta, suas autarquias e fundações poderão ser objeto de transação por adesão, com 
fundamento em: I - autorização do Advogado-Geral da União, com base na jurisprudência pacífica do 
Supremo Tribunal Federal ou de tribunais superiores; ou II - parecer do Advogado-Geral da União, 

aprovado pelo Presidente da República.  
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a Administração Pública Federal Direta, suas Autarquias e Fundações, mediante transação por 

adesão, desde que exista autorização do Advogado Geral da União, com base na 

jurisprudência pacifica do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunais Superiores, e/ou parecer 

do Advogado Geral da União, aprovado pelo Presidente da República.  

Outro ponto importante da lei ora apresentada, é o seu artigo 36, que impõe à 

Advocacia Geral da União a realização de composição extrajudicial do conflito entre órgãos 

ou entidades de direito público componentes da Administração Publica Federal. 

Nesse mister, convém destacar a criação, bem sucedida, da Câmara de Conciliação e 

Arbitragem da Administração Federal em 27 de setembro de 2007, como Unidade da 

Consultoria-Geral da União, pelo Ato Regimental nº 5. 

A resolução 397/2016 do CJF foi editada para criar o Fórum Nacional Previdenciário e 

da Conciliação tendo em vista a necessidade de discussão sobre os procedimentos da 

conciliação no âmbito da Justiça Federal com a finalidade de promover discussões e estudos 

sobre a conciliação, tendo em vista seu caráter social para a resolução dos conflitos, bem 

como editar normas, sobre a matéria, que atendam as diretrizes do atual código de processo 

civil e se moldem aos procedimentos da Justiça Federal. 

Em 04 de maio de 2016 considerando a necessidade de regulamentação para o uso dos 

meios alternativos de resolução de conflitos no âmbito da Justiça Federal, além da 

necessidade de instalação de ambientes adequados para promover tais procedimentos nos 

termos do código de processo civil, foi publicada a resolução 398/2016 do CJF que institui a 

politica judiciaria de solução consensual de conflitos com vistas à efetiva resolução e 

pacificação social. 

Para tanto, a resolução 398/2016 determina em seu artigo 2º que deverão ser 

observados:  

 
I - centralização das estruturas judiciárias; 

II - adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores e 

aperfeiçoamento constante dos magistrados; 

III - acompanhamento estatístico específico. 

 

O principal objetivo da Politica estabelecida pela resolução é atender ao cidadão e 

promover a conciliação e a mediação nas fases pré-processual e processual, independente da 

natureza, da instancia ou da forma de apresentação do conflito. 

Prevê a instalação de Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos (NUPEMECs) vinculados aos TRF’s e Centros Judiciários de Solução de Conflitos 
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e Cidadania (CEJUSCONs) no âmbito das seções e subseções judiciarias. 

O texto normativo da resolução 398/2016, dispõe, assim como no código de processo 

civil, que as sessões e audiências de conciliação e mediação judiciais devem ser realizadas por 

mediadores e conciliadores cadastrados pelos tribunais, e que estes precisam preencher os 

requisitos estabelecidos para que possam atuar, dentre os requisitos estão: participação em 

curso de qualificação que possui carga horaria mínima de 100 horas sendo 40 horas de aula 

teórica e 60 horas de estágio supervisionado, inscrição no cadastro de mediadores e 

conciliadores, além disso, os conciliadores e mediadores ficam submetidos às hipóteses de 

impedimento e suspeição previstas na legislação processual, garantindo assim que os 

profissionais que atuarão nos Centros e Núcleos de Solução de Conflitos são pessoas 

capacitadas e livres de qualquer interferência que possa interferir no procedimento para 

beneficiar uma das partes. 

Afinal, para a que a conciliação alcance seus objetivos é preciso que as diversas 

técnicas aplicáveis ao instituto sejam utilizadas, e não apenas que se faça a pergunta:” tem 

acordo?” como ocorre muitas vezes. 

Uma inovação trazida pela resolução é a obrigatoriedade de os CEJUSC’s (Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) abrangerem também a solução de conflitos 

pré-processuais, o que viabiliza a pacificação de conflitos sem a necessidade de uso de uma 

ação processual, e evita assim, o ingresso de um processo desnecessário. 

Em seu artigo 24 47a resolução dispõe que qualquer conflito de interesse em que 

houver a possibilidade de acordo poderá ser submetido previamente ao sistema de conciliação 

e mediação pré-processual. 

Ressalta-se, nesse ponto, que o acordo celebrado, mesmo em fase pré-processual, será 

homologado pelo magistrado responsável pelo centro e valerá como titulo executivo judicial.  

Desse modo, se descumprido o acordo a parte poderá ingressar com a execução do titulo 

judicial, sem a necessidade de um processo de conhecimento longo e mais custoso. 

As diretrizes trazidas pela resolução 398/2016 do CNJ mostram que já não há mais 

motivos para afastar os meios alternativos de resolução de conflitos do âmbito da Justiça 

Federal, que tais mecanismos devem ser incentivados a fim de garantir uma melhor prestação 

                                                 
47 Resolução 398/2016 - Art. 24 - Qualquer conflito de interesse em que houver possibilidade de acordo poderá, 

previamente, ser submetido ao sistema de conciliação e mediação pré-processual. 

(...)§ 5º - O acordo celebrado entre as partes será homologado por magistrado no momento da audiência ou 

posteriormente e valerá como título executivo judicial. 

§ 6º - Descumprido o acordo, o interessado poderá ajuizar a execução do título judicial, a ser distribuída 

livremente a uma das varas federais ou juizados especiais competentes, conforme a lei. 
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jurisdicional, com esperança de um futuro em que os litígios poderão ser resolvidos cada vez 

mais sem a necessidade de uma imposição judicial, promovendo assim uma verdadeira 

pacificação social, a começar pelos entes da Administração Pública. 

Conclui-se, assim, que a legislação atual, não só permite o uso da conciliação na esfera 

da administração pública como a incentiva, não havendo que se falar em afronta ao principio 

da legalidade, visto que há diversos fundamentos legais para a aplicação dos meios 

consensuais para resolução de conflitos quando estão envolvidos entes públicos. 

 

A  Experiência da Conciliação na Justiça Federal em Pernambuco 

 

Assim, como nas demais regiões, na 5ª região, da qual a Justiça Federal em 

Pernambuco faz parte, os assuntos mais recorrentes nos processos estão ligados ao Direito 

previdenciário e em regra, consequentemente ao Instituto Nacional do Seguro Social, 

demandas que geralmente tramitam nos juizados especiais federais. 

 

Destarte, verifica-se a importância da aplicação da conciliação, principalmente nos 

juizados Federais. Vez que, tal instituto pode proporcionar um esvaziamento mais célere no 

judiciário federal Pernambucano, e ainda mais, viabilizar uma pacificação em litígios que em 

regra envolvem benefícios para a garantia da subsistência dos segurados. 

Conforme dados apresentados no ultimo relatório da justiça em números, o TRF da 5ª 

Região ficou em ultima posição com relação ao índice de processos resolvidos por 

homologação de acordos com apenas 0,6%. 
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O TRF da 5ª Região ocupa o ultimo lugar no ranking da conciliação em todas as fases 

do processo: 

 

 

Para mudar essa realidade o CNJ estabeleceu uma nova meta para o judiciário 

federal48, fomentar o alcance do percentual mínimo de 2% na proporção dos processos 

conciliados em relação aos distribuídos. 

 

Da Implantação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 

 

Criado pela Portaria nº 273, de 22/10/2013, o Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania funcionou até agosto de 2015 no térreo do Anexo 2 do edifício-sede, no entanto, 

devido as diversas dificuldades, tais como a alegação de violação do principio da 

                                                 
48Metas Nacionais do Poder Judiciário 2017 Glossários e Esclarecimentos Tribunais Regionais Federais 

Disponível em :http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/04/efa85773ac6219ab279d2cd9ef3a391e.pdf. 

Acesso em 20/06/2017. 
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indisponibilidade do bem público, a responsabilização do gestor público, entre outras já 

citadas anteriormente, poucos casos eram levados para o CEJUSC. 

No entanto, no dia 19 de outubro de 2015, foi inaugurado o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), localizado no 10º andar do Edifício – Sede da 

Seção Judiciaria de Pernambuco (SJPE) sob a coordenação da Juíza Federal Nilcéa Maggi, 

para garantir o cumprimento das novas regras estabelecidas pelo atual código de processo 

civil e proporcionar um aumento desse percentual. 

Além do Centro inaugurado na Capital Pernambucana também foram instalados 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania nas subseções do interior como, por 

exemplo, Petrolina. 

Ressalta-se que foi oferecido curso de capacitação de conciliadores para os servidores 

e demais interessados, conforme exigido pela resolução 225 do CJF, garantindo assim a 

validade dos acordos realizados no âmbito dos Centros da Justiça Federal em Pernambuco.  

Na oportunidade participaram pessoas que além do curso teórico foram submetidos a 

estágio supervisionado. O que demonstra a preocupação da Justiça Federal em ter em seu 

quadro conciliadores capacitados para garantir eficiência e efetividade nas conciliações 

promovidas pelo CEJUSC. 

Com a implantação do Centro estão sendo realizados vários mutirões de conciliação 

garantindo assim, não só a aplicação das novas regras previstas pelo código de processo civil, 

quanto a realização de audiência de conciliação prévia, mas também possibilitando a 

realização de mutirões pré- processuais evitando com isso o ingresso de inúmeras demandas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde sua implantação, já foram realizados vários mutirões pré-processuais e o Centro 

é responsável por realizar as audiências de conciliação nos termos do novo código de 

processo civil, que prevê a realização de audiência de conciliação que deve ser realizada por 

conciliador habilitado. 
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De acordo com a pauta de audiências do Centro49, são realizadas em média 100 

audiências mensalmente, em regra em causas ligadas a Caixa Econômica Federal e aos 

conselhos de classe. 

 

A Aplicação da Conciliação nos Juizados Federais – Seção Judiciaria do Recife 

 

Os JEF’s foram concebidos para ser o exemplo do acesso à justiça e de superação do 

modelo tradicional exclusivamente heterocompositivo de solução de conflito. No âmbito dos 

juizados Federais, são demandadas causas consideradas de menor complexidade, desde que o 

valor da causa não supere 60 salários mínimos. 

A lei 10.259/2001 ao criar os juizados federais orienta que os procedimentos dos 

juizados são regidos pela oralidade, celeridade e consensualidade. No entanto, com o aumento 

exponencial das ações distribuídas nos juizados, como demonstrado em quadro supracitado, o 

procedimento adotado mostra-se cada vez mais ordinarizado, e a oralidade ficou em segundo 

plano, assim como a prioridade de conciliar. Na prática, a oralidade tem sido substituída por 

procedimentos escritos, e as audiências viraram exceção, o que dificulta as partes terem 

oportunidade de serem ouvidas e chegarem a uma solução consensual.  

Contudo, interpretando o artigo 3ª Lei nº 10.259/2001 pode-se afirmar que a fase 

conciliatória deve preceder à decisória e a executória. No entanto, infelizmente não é o que 

vimos na pratica dos juizados especiais Federais na seção judiciaria do Recife.  

Nesse ponto, convém esclarecer que tendo em vista a grande expansão do território 

pernambucano, que conta hoje com 19 varas de juizados especiais Federais espalhados pelo 

território do Estado, a pesquisa nos juizados federais foi realizada nos juizados da seção 

judiciaria de Recife, devido a sua proximidade bem como por comportar o maior número de 

demandas. 

Estabelecidas essas diretrizes, passamos a explanar os dados levantados. De inicio, foi 

identificado que apenas demandas ligadas a Caixa Econômica Federal, são submetidas à 

audiência de conciliação. O que confirma a afirmação de que a consensualidade não é 

priorizada nos juizados especiais federais. 

As demais causas, principalmente, ligadas ao INSS que detêm o maior percentual de 

processos nos juizados conforme dados já mencionados, não passam pela audiência de 

conciliação.  

                                                 
49 Pauta de audiências CEJUSC Disponível em :http://www.jfpe.jus.br/index.php/pauta-cejusc.html 

Acesso em:24/06/2017. 
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Na prática, quando a autarquia previdenciária deseja celebrar acordo com a parte 

adversaria, ou propõe na audiência de instrução, quando esta ocorre, ou de forma escrita, por 

meio de petição nos autos, deixando-se de lado a oralidade e a possibilidade de oportunizar 

um diálogo entre as partes. 

Na 14ª Vara dos juizados especiais federais, foram distribuídos 7117 (sete mil, cento e 

dezessete) processos no ano de 2016 e proferidas 462 (quatrocentos e sessenta e duas) 

sentenças homologatórias de acordo. 

Ainda de acordo com os dados extraídos na 14ª vara dos juizados, foram realizados em 

2016, 292 audiências de conciliação chegando a um total de 130 acordos. Ou seja, 44,52% 

dos processos levados para a conciliação foram encerrados com acordo entre as partes. 

Enquanto dos 6825 processos que não passaram por audiência de conciliação apenas 4,86% 

foram resolvidos por meio de sentença homologatória de acordo. 

Já no ano de 2017, até o mês de maio, 420 casos foram solucionados por meio da 

conciliação, nas três varas de juizados da capital pernambucana, enquanto 8413 novos 

processos foram distribuídos. Desse modo, temos que no ano corrente, até o mês de maio os 

JEF’s de Recife atingiram a nova meta do CNJ conseguindo conciliar 4.99% das demandas 

em relação aos casos distribuídos. 

Acreditamos que esse número poderia ser ainda maior se os juizados adotassem a 

conciliação prévia como obrigatória assim como já dispõe o código de processo civil e como 

tem sido feito na justiça federal nas causas que seguem o procedimento ordinário. 

Além disso, nos juizados também é preciso haver a possibilidade de conciliação pré-

processual, o que sobretudo, viabilizaria uma redução no número de processos distribuídos no 

âmbito dos juizados. 

Foi visto que mais de 40% dos casos levados para audiência de conciliação prévia são 

finalizados de forma consensual. Ressalta-se que o procedimento de não realização de 

audiência de conciliação como regra, também é adotado nos demais juizados federais de 

Pernambuco de acordo com informações prestadas pelos servidores dos demais juizados. Tal 

fator, pode ser decisivo para a atual colocação da 5ª Região no ranking da Conciliação 

Nacional. 

É certo, que muito ainda precisa ser feito, principalmente para melhorar a aplicação da 

conciliação nos juizados, onde o instituto deveria ser priorizado como meio de resolução de 

conflito, mas acreditamos que a mudança já começou e há empenho do judiciário federal para 

não deixar que as previsões quanto à conciliação no âmbito da Justiça Federal se tornem letra 

morta. 
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Para tanto, já foram adotadas medidas como: a) a determinação de meta a ser 

alcançada pelo judiciário federal com relação ao uso da conciliação a ser alcançada a partir do 

ano de 2017; b) oferecimento de cursos para capacitação de conciliadores para a justiça 

federal; c) implantação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania; d) 

estudos para viabilizar meios de propagar a cultura do acordo no âmbito da Justiça Federal; e) 

além da criação de leis que respaldam os administradores públicos e seus representantes legais 

para conciliarem. 

Desse modo, a ampliação do uso da conciliação nessa esfera do judiciário merece ser 

acompanhada pelos operados do direito e por toda sociedade, visto que é uma forma de 

efetivar o direito ao acesso à justiça com celeridade e baixo custo para os cofres públicos. 

Além de proporcionar uma verdadeira pacificação social, atendendo assim, ao interesse 

público quanto à função do judiciário Federal. 

 

CONCLUSÃO 

Como visto, a jurisdição estatal como forma heterocompositiva para solução de litígios 

já não é suficiente para garantir um acesso à justiça de forma efetiva, assim os mecanismos 

consensuais passaram a ser incentivados e se mostram mais eficientes para diminuir o estoque 

de milhões de processos que tramitam na Justiça Federal. Além de garantir economia 

processual, celeridade e uma real pacificação do litigio, uma vez que a decisão foi construída 

pelas partes (autor e réu), de comum acordo, sendo o reflexo da vontade de ambas. 

Os dados apresentados nesse trabalho demonstram a necessidade urgente de viabilizar 

e expandir a utilização dos mecanismos consensuais para a resolução de litígios, bem como é 

preciso informar e orientar a sociedade jurídica e toda população quanto aos ganhos com o 

uso de tais mecanismos.  

Foi apontado que o princípio do interesse público, utilizado como argumento pelos 

que defendem a não aplicação do procedimento conciliatório em litígios em que algum ente 

federal é parte, não sofre nenhuma lesão, pelo contrário, é interesse de todos que os conflitos 

sejam resolvidos de forma célere e que proporcione uma verdadeira pacificação social. Bem 

como o ordenamento jurídico encontra-se repleto de leis que fundamentam o uso da 

conciliação pela administração publica. 

Verificamos que a Justiça Federal em Pernambuco está em último lugar no ranking da 

conciliação, em relação às demais regiões, mas algumas medidas já têm sido adotadas para 

fomentar o aumento de casos resolvidos por meio da conciliação, como por exemplo, a 
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criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania, com realização de 

mutirões pré-processuais e em média 100 audiência de conciliação mensalmente. 

Por outro lado, identificou-se que nos juizados federais da Capital pernambucana o 

uso da conciliação é exceção, o que precisa ser modificado, para garantir que os princípios 

orientadores dos juizados sejam respeitados, tais como a consensualidade que deve ser 

prioridade nos juizados. 

Ressaltamos como medida necessária, a possibilidade de conciliação nos juizados até 

mesmo na fase pré-processual, assim como tem sido adotado nos mutirões realizados pelo 

CEJUSC da Justiça Federal na capital Pernambucana. 

Também destacamos a necessidade da realização de audiência de conciliação prévia 

em todos os casos demandados nos juizados, para possibilitar o diálogo entre as partes que 

mesmo se não chegarem a um acordo terão seus sentimentos validados e se sentirão 

respeitados como jurisdicionado e pessoa humana, principalmente diante de um ente público 

com o qual não é fácil a comunicação. Os dados extraídos da pesquisa realizada nas varas de 

juizados federais do Recife mostraram que 44% dos casos levados para audiência de 

conciliação foram encerrados com acordo, e isso deve ser expandido para as causas em que 

figurem outros entes da administração, além da Caixa Econômica Federal. 

Assim, concluímos que é preciso fomentar as técnicas da conciliação na práxis dos 

JEFs, reconhecer que a conciliação é um mecanismo adequado e mais célere para a resolução 

de conflitos mesmo em casos envolvendo a administração, propagar informações sobre o uso 

da conciliação como meio eficaz para a solução de litígios e assim por em prática as 

determinações legais que orientam ao uso da conciliação também nas demandas que tramitam 

na Justiça Federal. 
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A INFLUÊNCIA DA ARBITRAGEM NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

E CALENDÁRIO PROCESSUAL 

 

Patrícia Freire de Paiva Carvalho Rabelo1 

 

RESUMO 

O presente trabalho busca analisar os negócios jurídicos processuais e o calendário processual 

presentes nos artigos 190 e 191, do Código de Processo Civil. Trata-se de uma inovação do 
Legislador 2015, o qual inseriu os ditos artigos na legislação processual civil, em vigor desde 18 de 
janeiro de 2016. Tais dispositivos buscam privilegiar a autonomia da vontade por meio da 

cooperação processual entre os sujeitos processuais, com o intuito de conferir maior celeridade ao 
rito processual civil, por meio de maior flexibilização do procedimento. Tal feito possui influência 

do procedimento arbitral. Isso porque os negócios processuais são íntimos à Arbitragem, porquanto 
é a sua própria base existencial. Destarte, a Arbitragem apenas é utilizado quando fruto da 
convenção das partes. Assim, esse estudo tem o condão de analisar os dois sistemas sob o âmbito 

dos negócios processuais a fim de melhor entender essa influência.  

PALAVRAS-CHAVE: Negócio Jurídico Processual. Calendário Processual. Arbitragem. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Arbitragem e o Judiciário são meios de heterocomposição para resolução de conflito, em 

que o árbitro e o juiz, respectivamente, se sobrepõem às partes conflitantes e resolvem o litígio por 

meio de uma decisão. No entanto, quando se trata de Judiciário e Arbitragem, o procedimento para 

que essa decisão venha a ser proferida é bem distinto. Por outro lado, com o advento do Código de 

Processo Civil de 2015, o legislador acabou por aproximar os dois sistemas ao tentar buscar 

desburocratizar o procedimento judicial, criando os negócios jurídicos processuais e o calendário 

processual. É justamente esse o foco de discussão do presente trabalho.  

Para abordar o tema será feita uma breve abordagem sobre a Arbitragem e o Judiciário, 

demonstrando o quão diferente são os dois procedimentos de resolução de conflitos. 

Posteriormente, passasse a abordar as convenções de arbitragem, em suas duas modalidades: 

cláusula arbitral e compromisso arbitral. Por fim, será analisado o negócio jurídico processual e 

arbitral. O propósito desse estudo é demonstrar a influência da Arbitragem no Legislador 2015, que 

com a finalidade de trazer uma otimização aos atos processuais por meio da desburocratização do 

sistema e privilegiando a autonomia da vontade, insere no Código de Processo Civil, vigente desde 

18 de janeiro de 2016, a possibilidade do negócio jurídico e do calendário processual. 

 

A ARBITRAGEM E O JUDICIÁRIO: SISTEMAS DIVERSOS COM O MESMO 

PROPÓSITO 

 

A Arbitragem consiste em um meio de resolução do conflito cujo procedimento é bem mais 

célere e flexível, quando comparado ao Poder Judiciário. A Arbitragem é regulado por lei 

específica, a saber a Lei n° 9307/96, que confere as partes uma liberdade significativa para ajustar o 

procedimento a ser seguido para a obtenção da solução ao caso concreto.  

Na Arbitragem, por exemplo, as partes podem escolher o árbitro que irá decidir o conflito, 

de acordo com o caput artigo 13, da Lei de Arbitragem, bem como se a decisão será monocrática ou 

colegiada, hipótese quando será formado um Tribunal Arbitral, formado por árbitros em números 

ímpares, a fim de se evitar o empate de votos, como previsto §1° do artigo supracitado. 

Para ser árbitro, por sua vez, não se faz necessária a formação em direito ou concurso 

público, mas tão somente a capacidade do árbitro e a confiança das partes, conforme o caput do 

artigo 13, da Lei de Arbitragem.  

Ao contrário, no Judiciário, não há possibilidade de escolha do juiz pelas partes, sendo a 

escolha do julgador definida por meio de sorteio automático do sistema de informática do Tribunal. 
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Ademais, enquanto o árbitro é expert no assunto objeto da lide, o juiz não é especialista no assunto 

em foco no processo, mas bom conhecedor da lei, vez que formado em direito e aprovado em 

concurso de provas e título. Fato esse, que pode acarretar maior necessidade de requisição de 

perícia no processo judicial.  

Mas, não só. Na Arbitragem as partes podem escolher o próprio direito que decidirá a 

questão, não precisando se prender, portanto, ao direito brasileiro, como estabelece o artigo 2°, da 

Lei de Arbitragem. As partes podem optar também que o árbitro decida por equidade, também em 

conformidade com o artigo 2°, já citado.  Pode ser escolhido, ainda, o prazo para o árbitro prolatar a 

sentença, sendo certo que na omissão das partes, o prazo máximo estipulado em lei, para ser 

proferida a sentença arbitral, é de seis meses, de acordo com o artigo 23°, da Lei de Arbitragem. 

  Só por esse pequeno rol, exemplificativo, da liberdade das partes quanto ao procedimento 

arbitral, já é possível observar o quanto esse se distingue do procedimento judicial, no qual o uso da 

língua portuguesa e do direito brasileiro é obrigatório e as partes não escolhem o prazo para ser 

proferida a sentença. 

Outra diferença importante diz respeito à confidencialidade, pois enquanto no Judiciário a 

regra é a publicidade, salvo nos casos de segredo de justiça, na Arbitragem as partes podem 

escolher a confidencialidade, conforme o § 3°, do artigo 2°, da Lei de Arbitragem, o que 

normalmente ocorre.   

Ademais, a celeridade do procedimento arbitral, entre outros fatores, ocorre pela inexistência 

de recurso a ser proferido em face da sentença. Isso porque a Lei de Arbitragem apenas prevê uma 

manifestação, a ser apresentada no prazo de cinco dias, após a intimação da decisão, para os casos 

de omissão, contradição, obscuridade e erro material, como se verifica no artigo 30°, da Lei de 

Arbitragem. Fazendo uma analogia com o Código de Processo Civil, tal manifestação se equivaleria 

aos embargos de declaração. Como os recursos são taxativos e não podem ser interpostos por 

analogia, afora a essa manifestação, não há mais como impugnar a decisão, que transita em julgado, 

constituindo um título executivo judicial.  

 

Eis aí um ponto interessante a ser abordado, pois as pessoas, pouco familiarizadas com a 

arbitragem, tende a pensar que sentença arbitral é um título executivo extrajudicial, o que não 

corresponde à verdade. Deveras, mesmo tendo sido proferida fora do Judiciário, a decisão arbitral 

equivale à judicial, pois possui os seus mesmos requisitos e força de império. Daí porque a Lei de 

Arbitragem, em seu artigo 31, e o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 515, VII, a 

insere dentre os títulos executivos judiciais. O fato é que tanto no Judiciário como na Arbitragem, 

há um terceiro que se sobrepõe a vontade das partes e decide a lide, com força de império.  
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No entanto, tais sistemas não existem de forma isolada. Ao contrário há uma interação e por 

que não dizer uma cooperação entre eles. Para melhor entender a assertiva, faz-se importante falar 

do Poder de Coação, que é típico do Estado, representado pelo Judiciário. Suponha-se que não 

houve o cumprimento espontâneo da decisão arbitral pela parte sucumbente, a parte favorecida irá 

exigir o cumprimento forçado, cujo procedimento detém a possibilidade de alguns atos coativos, 

para se obter a satisfação da dívida. Mas, como ressaltado há pouco, o poder coercitivo é típico do 

Estado, razão pela qual o árbitro não possui poder de coação. Desse modo, apesar de ter proferido a 

sentença e desta ter força imperativa, na hipótese de descumprimento, eventual execução deverá ter 

seu trâmite no Poder Judiciário, como previsto no §3°, do artigo 33, da Lei de Arbitragem. 

Nesse aspecto, frisa-se que o Judiciário vai se deter aos atos coativos e procedimentos 

legalmente previstos para se obter a satisfação do julgado e não reapreciar o mérito da questão, vez 

que isso já ocorreu na arbitragem e já se encontra albergado pela coisa julgada. O que se tem aí, é 

tão somente uma cooperação entre os sistemas para o cumprimento da obrigação imposta pelo 

árbitro na decisão.  

Para finalizar esse ponto, é salutar frisar que para o conflito ser resolvido por meio do 

procedimento arbitral, é essencial que as partes tenham realizado convenção expressa nesse sentido. 

Em outros termos, as partes precisam expressamente ter escolhido a arbitragem como meio de 

solucionar o conflito. No judiciário, ao contrário, basta que uma das partes leve o problema para 

que a outra seja obrigada a se submeter ao procedimento judicial.   

Diante do exposto, é perceptível que se tratam de meios distintos para a obtenção do mesmo 

fim: resolução da lide que lhe é posta.  

 

CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM: CLÁUSULA CONTRATUAL OU COMPROMISSO 

ARBITRAL 

 

Como ressaltado há pouco, para que um conflito seja resolvido por meio da Arbitragem se 

faz necessária a convenção das partes nesse sentido, ou seja, ambas expressamente devem ter 

aceitado submeter o conflito ao procedimento arbitral.  

A convenção de arbitragem pode ser realizada de duas maneiras, através da cláusula arbitral 

ou por meio do compromisso arbitral, como bem ressalta o artigo 3°, da Lei de Arbitragem. A 

primeira, conforme o artigo 4°, da Lei de Arbitragem, é convencionada de forma anterior ao 

conflito, enquanto que a segunda, conforme artigo 6°, da Lei de Arbitragem, já se dá quando o 

conflito já emergiu. Tanto uma quanto a outra, uma vez convencionada vinculam as partes ao 

procedimento arbitral. Tanto é assim que se, após de realizada a convenção, uma das partes levarem 
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a questão ao Judiciário o processo será extinto sem resolução de mérito, como se observa no artigo 

485, VII, do Código de Processo Civil.  

A cláusula arbitral, como dito, é convencionada antes do conflito, podendo ser uma cláusula 

cheia ou em preto, vazia ou em branco, escalonada ou patológica. A cláusula cheia ou em preto é 

quando as partes já estipulam todo o necessário para o transcurso do procedimento arbitral. A 

cláusula vazia ou em branco é exatamente o oposto, isto é, quando as partes convencionam que o 

conflito, se surgir, será submetido a arbitragem, mas não estipulam todo o necessário para o 

transcurso do procedimento, como, por exemplo, não realizaram a escolha do árbitro ou o local em 

que se dará a arbitragem, entre outras coisas. Nesse sentido, Carlos Alberto Camona assevere que:  

 
Um exemplo de cláusula vazia seria o seguinte: “quaisquer conflitos oriundos deste contrato serão dirimidos 
por meio de arbitragem”. Não há dúvidas de que as partes visaram afastar a apreciação do litígio pelo Poder 
Judiciário. No entanto, surgido o conflito, a parte que pretende iniciar a arbitragem não possui modos de 
fazê-lo, visto que falta àquela cláusula o requisito mínimo necessário para que se instaure o procedimento 
arbitral: um mecanismo de nomeação dos árbitros. 
(CAMONA. 2009, P.156) 
 

Assim, sendo a cláusula vazia, surgindo o conflito, as partes já estarão vinculadas a 

arbitragem em razão da cláusula, mas precisarão, para instaurar o procedimento arbitral, se reunir 

para suprir as lacunas que deixaram quando da elaboração da cláusula arbitral.  

Tanto a cláusula cheia como a vazia podem prever o escalonamento entre a mediação e a 

arbitragem. Em outras palavras, tanto uma como outra podem ser escalonadas. As cláusulas quando 

escalonadas se dividem em duas espécies, a saber: med-arb e a arb-med.  

A primeira é quando as partes convencionam que antes de instaurarem o procedimento 

arbitral tentarão uma mediação, deixando para instaurar o procedimento em caso de frustração da 

tentativa de autocomposição. A segunda é quando as partes ajustam que instaurarão a arbitragem e 

após instaurada haverá um espaço para antes da decisão do árbitro, as partes se submeterem a uma 

mediação, quando se frustrada a tentativa de autocomposição se dará a continuidade do 

procedimento arbitral para que o árbitro dê a sentença.  

A cláusula escalonada med-arb equivale a tentativa de mediação pré-processual no 

Judiciário e a cláusula arb-med equivale a audiência de mediação prevista no artigo 334, do Código 

de Processo Civil, onde tem-se uma audiência de mediação dentro do processo judicial, para fins de 

tentativa de autocomposição.  

Por fim, a cláusula patológica é a que não deve existir, pois é aquela cláusula viciada e que, 

portanto, é passível de nulidade. Tal cláusula se divide em inválida ou suscetível de validação. 

Assim é que na presença de uma cláusula patológica, faz-se necessário a interpretação para avaliar a 

real intenção das partes, a fim de se verificar a existência e a validade da convenção de arbitragem.  
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O compromisso arbitral tem o mesmo condão que a cláusula. A diferença é que nada havia 

sido convencionado anteriormente ao conflito sobre qual o meio seria utilizado para derimi-lo e 

quando da sua eclosão as partes decidem submetê-lo à arbitragem. Esse desejo, inclusive, 

inicialmente, pode ter advindo unilateralmente de uma das partes que o exporá a outra, a fim de 

verificar sua concordância acerca da utilização do procedimento arbitral ou não, sendo certo que 

aceitando, terá que pactuar expressamente um compromisso arbitral.     

Desse modo, resta claro que é o elemento volitivo das partes que constituem a razão de ser 

da arbitragem. Não pode haver arbitragem sem que esse elemento seja manifesto por ambas as 

partes por meio da convenção de arbitragem. A Arbitragem só pode ser utilizada como sucedâneo à 

via judicial quando as partes realizam negócio nesse sentido, por meio da convenção de arbitragem.   

 

NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS E ARBITRAIS 

 

Muito embora a Arbitragem e o Judiciário constituam ambientes completamente distintos, o 

que se percebe é que com a Lei 13.105/2015, e edição do Código de Processo Civil de 2015, houve 

influência de algumas práticas da arbitragem, como tentativa de desburocratizar mais um pouco o 

processo, bem como conferi-lo mais celeridade.  Nessa perspectiva é que se encontram os negócios 

jurídicos processuais e o calendário processual, constantes no artigo 190 e 191, ambos do Código de 

Processo Civil.  

 

Antes de aprofundar esse tema, é importante distinguir Negócios Jurídicos Processuais de 

Calendário Processual.  Isso porque o juiz participa da formação do calendário processual, mas não 

do negócio jurídico processual. Tal percepção não oferece maiores dificuldades quando feita a 

comparação entre os artigos 190 e 191, do Código de Processo Civil, observa-se:  

 

Art. 190.  Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes  plenamente 
capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre 
os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 
(...) 
(grifo nosso) 
Art. 191.  De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, 
quando for o caso. 
§ 1o O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos 
excepcionais, devidamente justificados. 
(...) 
 (grifo nosso) 
 

Assim, verifica-se pela leitura dos artigos acima que a lei a clara quanto a participação do 

juiz na calendarização, posto que ele também estará vinculado ao calendário estipulado com as 

partes. Quanto ao negócio processual não há datas estipuladas para realização de atos processuais 
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pelo juiz ou com a sua participação. Destarte, os negócios jurídicos tocam a modificação de 

procedimento no que concerne aos direitos disponíveis das partes, como o prazo para elas se 

manifestarem nos autos, por exemplo, não podendo englobar atos que dependam do juiz ou de sua 

participação. No negócio o procedimento ajustado diz respeito apenas ao direito das partes, 

enquanto no calendário diz respeitos a todos os sujeitos processuais, inclusive o juiz, como a data de 

uma audiência ou a prolação de uma sentença, por exemplo.  

Observe-se que se o legislador processual civil precisou distinguir o negócio jurídico 

processual do calendário processual, o mesmo não precisou ser realizado na arbitragem e a razão é 

simples: a arbitragem ocorre no âmbito privado e, por isso, as partes gozam de mais liberdade ao 

realizar as convenções de arbitragem. Tanto é assim que a própria lei de arbitragem em seu art.... 

ressalta que o prazo para o árbitro proferir a sentença é de seis meses, se as partes não dispuserem 

em sentido contrário. Significa dizer, então, que as partes podem, na arbitragem, fazer negócio 

processual que inclua ato a ser realizado pelo árbitro, sem que este esteja presente na negociação. 

No Judiciário, como se demonstrou acima, isso não é possível, pois atos do juiz ou que incluam sua 

participação devem ser calendarizados em sua presença e com o seu consentimento e participação. 

Sobre o assunto, frisa-se os ditames de Thiago Rodovalho: 

 

Em verdade, a própria ideia de negócio jurídico processual não é estranha à arbitragem; ao revés, lhe é 
muito íntima. A arbitragem nasce de um negócio jurídico processual (a convenção de arbitragem, 
cláusula ou comprom 
isso) e, como regra, desenvolve-se a partir da celebração de um outro negócio jurídico processual (a 
assinatura do Termo de Arbitragem, que moldará o procedimento arbitral). Por evidente, na arbitragem, 
por se tratar de jurisdição privada, o âmbito dos poderes são maiores do que os observados no processo 
civil, como a possibilidade de criação de deveres inclusive para os árbitros, como a fixação de prazo para 
prolação da sentença arbitral. 
(RODOVALHO. 2016, s/p) 

 

Quando se trata se negócio jurídico processual, pode-se ter, à primeira vista, a impressão de 

privatização processual. Mas isso não corresponde à realidade. O negócio processual não pode ser 

tido como uma tentativa de privatizar o processo. Para melhor entender a questão é importante fazer 

a diferença entre privatismo e publicismo. O processo judicial, pois, é sempre público, pois o 

ambiente em que ele se encontra é público. O processo judicial, não o arbitral, tramita em um órgão 

que compõe a estrutura do Estado, órgão esse previamente estabelecido, em obediência ao Princípio 

do Juiz Natural. Ademais, não existe incompatibilidade entre o publicismo e a negociação 

processual.  

A Arbitragem é que se desenvolve em ambiente privado, não sendo na sua esfera qualquer 

novidade a negociação. Ora, a própria existência da arbitragem se encontra calcada na negociação. 

Como já se estudou nesse trabalho, não há arbitragem sem o elemento volitivo da parte. Em outras 
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palavras, a própria arbitragem para ser instaurada pressupõe um negócio realizado por meio de uma 

convenção.  

O que causa estranhamento é o fato de nunca ter sido estudado mais afundo o negócio 

jurídico dentro do processo judicial, o que vem sendo estimulado pelo Código de Processo Civil 

2015. O professor Leonardo Carneiro da Cunha, em palestra dada em...., faz algumas reflexões  

interessantes a respeito do tema e que merece ser destacadas. De acordo com ele, a existência de 

incompatibilidade é clara e sempre esteve presente, haja vista que a própria petição inicial pode ser 

vista como um negócio jurídico unilateral, ao passo que o autor limita o poder do juiz ao fazer o 

pedido. Como se sabe, pelo princípio da harmonia entre o pedido e a decisão do juiz, este não pode 

proferir decisão contendo algo que não foi pedido, sob pena de estar dando uma sentença extra 

petita ou uma decisão contendo mais do que o pedido, sob pena de estar dando uma sentença ultra 

petita, ambas vedadas em nosso ordenamento. Observe-se as palavras o professor Leonardo 

Carneiro da Cunha:  

 

(...) o prórpio estudo do que é um negócio jurídico se torna um pouco deficitário no Brasil e, se nós pararmos 
para pensar e examinarmos com mais calma a ideia do negócio jurídico em geral e sua repercussão para o 
processo, nós vamos perceber que a petição inicial é um negócio jurídico unilateral. Eu, como autor, por 
minha vontade, limito o poder do juiz, ele não pode julgar além e nem fora do que foi pedido, da minha 
causa de pedir. Mesmo que ele perceba que eu tenho direito a algo mais, ele não pode me dar esse algo a 
mais, porque eu limitei. (...)  
(VALENÇA Filho, CLAVIO de Melo; ABDALLA, Letícia; LESSA Neto, João Luiz (org.) apud CUNHA, 
Leonardo Carneiro. 2017, p.48).  
 
 

Assim, de acordo com essa reflexão, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, repele a 

preocupação dos que se impõem ao negócio jurídico processual sob a alegação de que as partes não 

podem limitar o poder de atuação do juiz, olvidando de que a própria petição inicial já assim o faz.  

Outra observação importante do professor no debate diz respeito ao fato de que o negócio 

jurídico constitui uma fonte normativa e como tal o juiz se vincula a ele tal qual se vincula à lei. 

Isso porque no Estado de Direito o juiz se vincula ao ordenamento jurídico. Nessa perspectiva, vale 

sublinhar as palavras do doutrinador:  

 

(...) o juiz se vincula ao negócio não porque ele está ou não no negócio, não porque ele está sujeito ou não ao 
negócio, não porque ele tem capacidade negocial, tenha ou não capacidade negocial. O juiz se vincula ao 
negócio porque é uma fonte normativa, é uma distinção importante entre autovinculação e heterovinculação. 
O juiz se vincula ao negócio da mesma forma que ele se vincula à Lei. No Estado de Direito o juiz se vincula 
ao ordenamento jurídico, e uma das fontes do ordenamento jurídico é o negócio jurídico. Nós temos a lei, 
nós temos o costume, nós temos o negócio, nós temos a jurisprudência, o precedente que também é fonte. 
Então, o juiz se vincula ao negócio não porque ele integra o negócio, mas porque ele, como agente de um 
Estado de Direito, esta diante de uma heterovinculação. As partes se vinculam porque estão ali 
autovinculadas, o juiz está heterovinculado da mesma forma que está vinculado à Lei. (...) 
(VALENÇA Filho, CLAVIO de Melo; ABDALLA, Letícia; LESSA Neto, João Luiz (org.) apud CUNHA, 
Leonardo Carneiro. 2017, p.48).  
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Por fim, há de se destacar que o negócio jurídico não precisa ser homologado, porque a 

homologação serve para dar eficácia, mas o negócio jurídico é válido e eficaz. Assim, ele apenas 

precisa ser homologado nos casos em que a lei estabelece, como ocorre com a desistência da ação, 

por exemplo. Corrobora com esse entendimento o Enunciado 133 do Fórum Permanente de 

Processualistas, de acordo com o qual: Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios 

jurídicos processuais não dependem de homologação judicial.  

Sobre o papel do juiz em relação às convenções das partes, Paula Saleh Arbs destaca que 

apenas o cabe recusar a aplicação nos casos de nulidade ou inserção abusiva nos contratos de 

adesão, sendo, portanto, dispensável a homologação judicial, salvo se as partes desejarem. Veja-se:  

 

Ademais, o papel do juiz será o de controlar a validade das convenções, recusando-lhes aplicação somente 
nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em 
manifesta situação de vulnerabilidade. Sendo completamente dispensável a homologação judicial. 
Entretanto, podem as partes, se assim desejarem, havendo interesse processual, requerer uma homologação 
judicial prévia de acordo no caso em concreto.   
(ARBS. 2016, p.124) 

 

 Tal hermenêutica advém da própria redação do Código de Processo Civil, que em 

seu artigo 200 dispõe que os atos de declaração de vontade das partes produzem efeitos imediatos, 

sendo o negócio jurídico processual um ato de declaração de vontade bilateral das partes. Por 

oportuno, segue a redação do mencionado artigo, in verbis:  

 
Art. 200.  Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. 

    

 Note-se que o parágrafo único trata da exceção em que há necessidade de homologação 

judicial, quando trata do ato de declaração unilateral de vontade para obter a desistência da ação. 

Assim, o que se deduz é que a homologação é exceção e que, portanto, merece ressalva. A regra 

geral é a do caput do artigo 200, do Código de Processo Civil, que não faz alusão a qualquer 

espécie de homologação. Ao contrário, deixa claro que os efeitos se produzem de forma imediata.  

O negócio jurídico processual, a que faz alusão o artigo 190, do Código de Processo Civil, 

não precisa também da presença de advogados, pois não se trata de ato que esteja condicionado à 

capacidade postulatória. Contudo, a presença do advogado é interessante, haja vista que a matéria 

pode exigir, como normalmente exige, conhecimentos específicos. A capacidade dos sujeitos é 

imprescindível para a validade do negócio jurídico.   

Assim, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, percebe-se que houve uma 

intenção do legislador de permitir que os sujeitos do processo passassem a influir e participar de 
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uma maneira mais ativa na construção da atividade procedimental do processo judicial. O legislador 

buscou por diversos meios, a exemplo dos negócios e do calendário processual, alvo de discussão 

nesse estudo, imprimir mais força à autonomia da vontade no procedimento judicial.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os negócios jurídicos processuais advêm da autonomia privada e se destina a atribuir maior 

flexibilização procedimental, fato que pode estampar maior celeridade e eficácia ao processo.  

Como visto, os negócios processuais são íntimos à arbitragem e, em verdade, dela 

indissociável, vez que a própria instituição do procedimento arbitral é fruto da convenção das 

partes. No entanto, tal fato não implica que o negócio processual precise estar restrito à arbitragem e 

para demonstrar exatamente o contrário é que o legislador passou a prevê no Código de Processo 

Civil de 2015 a possibilidade de sua realização.  

No entanto, exatamente porque a arbitragem se trate de jurisdição privada, diferente do 

judiciário, em que tem-se a jurisdição estatal, a liberdade negocial no âmbito da arbitragem é bem 

maior, afinal a própria existência da arbitragem advém de um negócio jurídico. Diferente do 

Judiciário em que em face do Princípio da Inafastabilidade, uma vez provocado por uma das partes, 

terá que prestar a sua atividade jurisdicional, ainda que a outra parte não deseje se submeter ao 

processo judicial.  

Desse modo, não há como se negar que a flexibilidade que as partes detêm no procedimento 

arbitral é significativamente maior do que aquela outorgada no âmbito do Judiciário. Tanto isso é 

verdade que o legislador processual necessitou tratar do calendário processual em separado dos 

negócios processuais. Assim, é que, como visto, os atos do juiz, como a sentença, e os que ele 

participa diretamente, como audiência, não podem sofrer qualquer convenção senão com a 

participação do juiz. A redação do artigo 191, do Código de Processo Civil, que trata da 

calendarização reproduz essa hermenêutica. A arbitragem, de forma diversa, confere essa liberdade 

às partes, ao, por exemplo, lhes conferirem o poder de negociar, apenas entre elas, o prazo em que o 

árbitro dará a sentença.   

No entanto, não se pode negar que a experiência da arbitragem e seu procedimento mais 

célere e eficaz tenham contribuído para influenciar o legislador processual civil. Trata-se de 

importante avanço no âmbito da jurisdição estatal. 

  

Revista Eletrônica Nova Roma Volume 1, número 1 (2017) Escola de Direito

72



 

REFERÊNCIAS 

 

ARBS, Paula Saleh. Negócios Jurídicos Processuais: É necessária a homologação judicial? In 

Temas Relevantes de Direito Processual: Elas escrevem. Recife: Armador, 2016. 

BARKET, Juliana Sales. Os reflexos do negócio jurídico processual no processo judicial. 

Disponível em: < http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI260437,51045-

Os+reflexos+do+negocio+juridico+processual+no+processo+judicial> Acesso em: 26.08.2017. 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.  

CAHLI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  

LEMES, Selma M. Ferreira. Cláusulas Arbitrais Ambíguas ou Contraditórias e a Interpretação 

da Vontade das Partes. Disponível em: http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri32.pdf. Acesso 
em 26.08.2017.  

QUEIROZ, Maria Emília. Convenções Processuais e Fazenda Pública Combinam? Disponível 

em: http://emporiododireito.com.br/convencoes-processuais-e-fazenda-publica-combinam-por-
maria-emilia-miranda-de-oliveira-queiroz/. Acesso em 26.08.2017 

RODOVALHO, Thiago. CPC perdeu chance de colocar Brasil na vanguarda em processos com 

arbitragem.  Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-mai-15/thiago-rodovalho-cpc-perdeu-

chance-avancar-arbitragem-brasileira. Acesso em: 26.08.2017.  

VALENÇA Filho, CLAVIO de Melo; ABDALLA, Letícia; LESSA Neto, João Luiz 
(organizadores). Negócios Jurídicos Processuais na Arbitragem. São Paulo: Ciesp, 2017. 

Disponível em: http://www.ciesp.com.br/wp-content/uploads/2017/06/eletronicanegocios-juridicos-
processuais-na-arbitragem.pdf>. Acesso em: 26.08.2017. 
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DA TUTELA JURISDICIONAL ADEQUADA AO SISTEMA 

MULTIPORTAS 

 

Isabela Lessa de Azevedo Pinto Ribeiro1 

 

 

Resumo 

A constituição é fonte formal e material de direito processual e ela positiva o direito à 

tutela jurisdicional adequada como fundamental através do princípio da inafastabilidade 

da jurisdição. Este direito serviu de alicerce para a norma processual fundamental 

prevista no artigo terceiro do código de processo civil de 2015, que dispõe sobre o 

sistema multiportas. É uma ressignificação sobre a tutela jurisdicional relevante que 

reconhece a existência de múltiplas vias possíveis para solucionar o conflito, não sendo 

a via processual tradicional a prioritária ou preferencial, pois muitas vezas não será a via 

mais adequada. 

  

                                                 
1 Mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. 
Advogada. Coordenadora do Curso de Direito da Faculdade Nova Roma. Professora de Direito 
Processual Civil, em cursos de graduação e pós graduação. 

 

Revista Eletrônica Nova Roma Volume 1, número 1 (2017) Escola de Direito

74



1. Introdução 

A Constituição prodiga na previsão de direitos é principiológica e analítica, 

dispõe sobre diversos direitos e garantias, criando uma moldura complexa de como se 

pretendia a nova sociedade, um programa político a ser realizado ad futurum. Este 

programa é delineado frequentemente com supedâneo nos princípios. A construção de 

Estado Democrático de Direito. Dentre os pontos estabelecidos especificou o arcabouço 

do modelo processual almejado, calcando-o no sobreprincípio do devido processo legal. 

É considerado pelos doutrinadores como um “super princípio”, um princípio garantísco-

mor, que salvaguarda toda a estrutura democrática e garante a ordem constitucional, na 

qual é também garantida 2 

As relações entre processo e constituição, como preleciona Cândido Rangel 

Dinamarco, hão de ser observadas em dois sentidos vetoriais: 1) constituição – 

processo: neste se delineia a tutela constitucional dos princípios processuais; 2) 

processo – constituição: no qual se situa a jurisdição constitucional (controle de 

constitucionalidade e preservação das garantias oferecidas pela CF)3. Interessa-nos 

aquela interação que transparece no sentido do primeiro vetor. Ou seja, a Constituição 

como fonte formal e material de direito processual. 

Esta característica (de fonte do Direito Processual que a Constituição detém) é 

ratificada logo no primeiro artigo do Código de Processo Civil ao prever que “o 

processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as 

normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, 

observando-se as disposições deste Código.” 

Algumas normas fundamentais processuais já estão inicialmente delineadas no 

bojo da Carta Maior, mas não necessariamente foram mantidos o mesmo contorno e 

significação constitucional, em alguns casos houve uma ressignificação. Alguns 

dispositivos buscam claramente “densificar os direitos fundamentais que integram o 

direito ao processo justo, com acréscimo de texto e de sentido”4. 

                                                 
2 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. 8. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2004, p. 60-62. 
3 DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do processo. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. p. 25. 
4 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sérgio Cruz; MITIDIEIRO, Daniel. Novo 
código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.91. 
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O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o direito à uma tutela 

jurisdicional efetiva, tempestiva e adequada e ele é replicado no Código de 2015 em seu 

artigo terceiro que dispõe sobre o sistema multiportas. 

Configurado, originariamente, como o direito à uma tutela individual reparatória 

e pela via do judiciário na Constituição de 1946, como evoluiu o referido princípio até 

chegar à condição de norma processual fundamental positivada também na esfera 

infraconstitucional. 

O direito se pretende para, mas para sua plena eficácia ele depende de condições 

que transcendem o jurídico, sejam elas de ordem natural, técnica, econômica ou social. 

Logo, “a pretensão de eficácia das normas jurídicas somente será realizada se levar em 

conta essas condições.” 

De fato, o que se pretende é analisar a origem e evolução significativa do direito 

à tutela jurisdicional para vislumbrar o a construção do alicerce constitucional do 

sistema multiportas. 

2. Acesso à justiça: texto e norma 

Vivemos o momento constitucional dos direitos fundamentais, sucessor da época 

da separação de poderes, nossa Constituição é, além de norma normarum, o habitat por 

excelência destes direitos, a morada dos princípios e a sede da soberania.  5 

A Constituição traz um “sistema de valores”, cujo alicerce são os direitos 

fundamentais, fundando um Estado democrático e social. Ela não é apenas base e 

fundamento do ordenamento jurídico6, mas epicentro dos valores fundamentais da nossa 

sociedade é um norte que obriga diversas previsões legislativas.7 Pois é a tradução 

normativa do consenso fundamental de uma sociedade, revelando os valores e ideais a 

pautarem as condutas nesta comunidade8. 

O espírito da constituição deriva da consciência de que a ordem constitucional é 

justa e legítima, de que seu conteúdo traduz anseios profundos ou corresponde a 

necessidades imperiosas, tanto dos cidadãos como do ordenamento estatal9 

                                                 
5 BONAVIDES, Paulo. Jurisdição Constitucional e legitimidade (algumas observações sobre o 
Brasil). Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142004000200007&lng=pt&nrm=isso.> Acesso:14 de maio de 2007. 
6 QUEIROZ, 2005, p.169. 
7 CLÈVE, Clémerson Merlin. O controle de constitucionalidade e a efetividade dos direitos 
fundamentais. In: SAMPAIO, José Adércio Leite (coord.). Jurisdição constitucional e direitos 
fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 387. 
8 CANOTILHO, 2003, p.1438. 
9 BONAVIDES, 2005, p.98. 
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O centro valorativo e normativo do ordenamento jurídico é a Constituição! 

Como epicentro “ela é muito mais do que um simples conjunto normativo residente em 

lugar hierárquico preeminente”10. Ela é razão ordenante, paradigma central da atuação 

do Estado e estabelece a ordem a ser feita pelo operador jurídico.  

A constituição é a ordem fundamental por conformar juridicamente o Estado e 

por fixar “o valor, a força e a eficácia” das demais normas do ordenamento.11 É um 

projeto existencial que serve de resposta ao passado e se renova diuturnamente, em um 

constante processo de construção e reconstrução, e é através dele que as regras nela 

dispostas como fundamentais se sedimentam como pilares da sociedade brasileira12 

Assim percebemos que a ordem prevista pelo constituinte requer para 

conformação de todas as práticas estatais com os direitos fundamentais, mas para 

interpretar seus princípios e valores é necessário a utilização do método axiológico e 

indutivo, que “funda a jurisdição constitucional contemporânea, volvida mais para a 

compreensão do que para a razão lógica, de sentido formal, na aplicação da lei” 13.  

Com isso queremos clarificar que os direitos fundamentais não vinculam apenas 

o judiciário, mas também o legislativo e o executivo, mas é aquele que em sua atuação 

controla a constitucionalidade dos atos dos demais poderes que tem o dever de 

interpretar tudo que lhe for posto sob apreciação com o fito de enrobustecer os direitos 

fundamentais, ou seja, o judiciário deve analisar tudo com os óculos dos direitos 

fundamentais14 

É na interação constituição e processo que reside a garantia do próprio 

ordenamento jurídico. Os institutos processuais hão de ser apreendidos em observância 

aos ditames constitucionais, para que seu manejo possa ser potencializado pelos 

mecanismos e instrumentos jurídico-constitucionais. 

Assim não é uma faculdade o Estado prestar a contento sua função jurisdicional, 

mas um dever, uma obrigação que ele assumiu como uma de suas funções primordiais e 

                                                 
10 CLÈVE, 2003, p. 387. 
11 CANOTILHO, 2003, p.1441. 
12 CLÈVE, 2003, p. 387. 
13 BONAVIDES, Paulo. Jurisdição Constitucional e legitimidade (algumas observações sobre o 
Brasil). Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142004000200007&lng=pt&nrm=isso.> Acesso:14 de maio de 2007.  
14 Consentâneo como o posicionamento por nós defendido é aquele apresentado pelo profº 
Clémersom Cléve: “o Judiciário para reclamar uma hermenêutica respeitosa dos direitos 
fundamentais e das normas constitucionais”. Em: CLÈVE, Clémerson Merlin. A eficácia dos 
direitos fundamentais sociais. São Paulo: Revista de Direito Constitucional e Internacional, 
v.14, n.54, jan./mar. 2006, p.33. 
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deve fazê-lo a contento, pois é dever correlato com um direito subjetivo essencial de 

provocar sua atuação – via direito de ação. 

Ronaldo Dias, em obra cujo objeto é a atividade jurisdicional, ressalta que a 

jurisdição é atividade-dever do Estado, que apenas se efetiva subsumida na hodierna e 

inafastável constitucionalização do processo e na observância do estado ao seu poder de 

cumprir o dever de prestá-la. 

Afirma, ainda, que a função jurisdicional é serviço público cuja atuação depende 

da manifestação dos interessados, para que o se possa cumprir e fazer cumprir as 

normas positivadas, concretizando o ordenamento jurídico, mediante um procedimento 

estruturado na lei e permeado pelo devido processo legal, salvaguardado pela garantia 

do processo constitucionalizado. 

A função jurisdicional, num paradigma democrático de Estado, não é atividade 

beneficente ou obsequiosa, mas poder-dever do estado, contraposto ao direito 

fundamental de qualquer pessoa ou instituição obtê-la, de maneira adequada e eficiente, 

pela garantia do devido processo constitucional.  

É impossível se pensar na moderna concepção de constituição sem o direito de 

uma prestação jurisdicional sem óbices, ou seja, sem a garantia da jurisdição. Trata-se 

de um direito público subjetivo abstrato15, que assegura ao cidadão a possibilidade de 

exigir do estado o cumprimento do seu dever de pacificar com justiça. 

Os direitos fundamentais são direitos a serem assegurados a qualquer homem, 

em três perspectivas: “a política (de participação) a civil (autonomia privada) e a social 

(satisfação de necessidades básicas)”.16 

Há diversas previsões processuais enquanto direitos fundamentais, dentre as 

quais destacamos: devido processo legal; contraditório; coisa julgada; inafastabilidade 

da jurisdição. E o texto pode ter variações mínimas, mas produzir normas totalmente 

diferentes. 

O constituinte, com esmero e cautela, previu o acesso à justiça como cláusula 

pétrea em nosso ordenamento vedando a possibilidade de na vigente ordem 

constitucional ele vir a ser objeto da atuação do poder reformador, quiçá do legislador 

                                                 
15 NERY JUNIOR, 2002, p. 103: “O direito de ação é um direito público subjetivo exercitável 
até mesmo contra o Estado, que não pode recusar-se a prestar a tutela jurisdicional [...] é um 
direito subjetivo à sentença tout court, seja essa de acolhimento ou de rejeição da pretensão.” 
16 PASSOS, J. J. Calmon de. A constitucionalização dos direitos sociais. Revista Diálogo 
Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº. 6, setembro, 2001. Disponível 
em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 15 jan. 2007. 
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ordinário com a criação de normas que restrinjam este sustentáculo do estado moderno 

de direito. 

Há de se perceber que texto é a letra da lei, norma é a interpretação do texto17. 

Esta é inelutavelmente afetada pelas condições sociais e culturais de um grupo em um 

dado momento, a compreensão do texto revela o quê é importante naquela sociedade 

que o produziu, traduz os valores segundo os quais há de ser a previsão normativa 

aplicada. A hermenêutica filosófica reconhece a historicidade dos conceitos e destaca 

que a compreensão acerca dos mesmos está inelutavelmente marcada pelo pré-

compreensão vigente naquela comunidade, naquele momento. 

Deve haver, sim, uma preocupação crescente com a atividade interpretativa que 

dota o texto de aplicabilidade, tanto que a ciência da compreensão moderna se preocupa 

com a maturação dos cânones hermenêuticos que devem reger a ação do intérprete. 

Mas, essa há de se desenvolver dentro de uma perspectiva zetética18, que se preocupa 

com o direito como instrumento de regulação social a serviço do homem.  

Essa ratificação de quem é o criador – homem –, quem é a criatura – o direito – é 

de uma importância inimaginável, pois possibilita salvaguardar o papel do direito a 

serviço da humanidade e não o homem como um servo do direito. 

 

3. Sobre a inafastabilidade da jurisdição enquanto direito fundamental 

à tutela adequada 

A própria garantia constitucional de uma jurisdição inafastável é um direito 

fundamental social, e devemos perceber que considerar “o direito à tutela jurisdicional 

como um dever estatal implicará em uma série de obrigações àquele que de acordo com 

a previsão da Constituição deva realizar a atividade prestacional.”19  

                                                 
17 A distinção entre norma e texto é trabalhada por Muller, que defende que o resultado da 
interpretação de uma norma, passa a ser seu conteúdo. Cf.: ADEODATO, João Mauricio Leitão. 
Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 236-259.  
18 Termo cunhado por Tércio Sampaio que o traduz como uma hermenêutica mais humanizante. 
A sedimentação de que o direito é um meio de pacificação social, está a serviço do homem e 
não o homem a serviço deste. Ressalve-se que a filosofia do direito vive uma reciclagem com o 
resgate da fronesis, da argumentação, um renascimento da retórica. São novas idéias que têm 
como escopo abandonar o débil normativismo legalista em prol de um direito crítico, que 
permite questionamentos a sua própria essência. Cf.: FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. 
Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 
39-47.  
19 Tradução livre nossa com base no original: “Configurado el derecho a la tutela judicial como 
un derecho prestacional, conllevará una serie de obligaciones por parte de quien, con arreglo a 

Revista Eletrônica Nova Roma Volume 1, número 1 (2017) Escola de Direito

79



E mais se a tutela jurisdicional20 é o dever do Estado em contraposição ao direito 

subjetivo de ação, de provocar a jurisdição21 e é o meio de vindicar a implementação 

dos direitos fundamentais, então, toda e qualquer pessoa pode provocar o judiciário para 

garantizar o exercício de um direito fundamental. 

Assim a jurisdição, enquanto garantia inafastável “é o eixo em torno do qual 

outras promessas gravitam, no contexto do zelo político-constitucional pela efetividade 

dos direitos e conseqüente exaltação da condição humana.”22 

A nossa constituição traz toda a base estruturante do sistema processual, 

prevendo no artigo 5º uma série de incisos discorrendo sobre diversas garantias e 

postulados basilares da jurisdição, ação e processo. Aliás, hoje, já não há como 

estudarmos o processo, dissociados das previsões constitucionais sobre o mesmo.23  

A preocupação com o acesso à justiça foi alçada ao plano constitucional, 

incluindo o constituinte no plexo principiológico da Carta Política uma garantia de uma 

prestação jurisdicional que não pode ser afastada, assim, faz-se imprescindível para 

entendermos o processo, analisá-lo a luz dos valores constitucionalmente consagrados, 

cujo fim remoto é a segurança constitucional dos direitos e da execução das leis. 

No esteio dos ensinamentos de J.J. Calmon de Passos, ratifica-se que a 

constitucionalização do processo é a grande novidade, na segunda metade do século 

                                                                                                                                               
la Constituición, deba realizar la actividad prestacional.” GONZÁLEZ PÉREZ, Jesus. El 
derecho a la tutela jurisdiccional. 3.ed. Madrid: Civitas, 2001, p.53. 
20 “A promessa fundamental de tutela jurisdicional reside na garantia de inafastabilidade da 
tutela jurisdicional, que [...] é a expressão moderna do que tradicionalmente vinha tratado e 
denominado, por um prisma muito mais técnico que político, como garantia constitucional da 
ação (Const., art. 5º, inc. XXXV)” em DINAMARCO, Cândido Rangel. Universalizar a tutela 
jurisdicional. Disponível em: <http://www.tj.ro.gov.br/emeron/revistas/revista4/04.htm>. 
Acesso em: 12 abr. 2008. 
21 DINAMARCO, Cândido Rangel. Universalizar a tutela jurisdicional. Disponível em: 
<http://www.tj.ro.gov.br/emeron/revistas/revista4/04.htm>. Acesso em: 12 abr. 2008. 
22 DINAMARCO, Cândido Rangel. Universalizar a tutela jurisdicional. Disponível em: 
<http://www.tj.ro.gov.br/emeron/revistas/revista4/04.htm>. Acesso em: 12 abr. 2008.  
23 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Anotações sobre a garantia constitucional do juiz 
natural. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo e 
Constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira . São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006, p.500: “É evidente a progressiva constitucionalização do processo 
civil brasileiro, sendo crescente não somente a atenção dada aos laços havidos entre Processo e 
Constituição, mas igualmente, e sobretudo, a adoção de soluções processuais obtidas a partir da 
aplicação do próprio texto constitucional.”  
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XX, na seara do direito processual, sendo uma conseqüência proveitosa dos avanços 

democráticos alcançados no exercício da cidadania24. 

E resta protegido como direito fundamental uma jurisdição universal, que 

garantida por tutelas não apenas de cunho reparatório, mas, também, preventivo, o que 

já demonstra a preocupação não com a tipicidade da tutela, mas com uma jurisdição 

inafastável.  

De fato, “a norma constitucional não tem existência autônoma em face da 

realidade25”, assim só podemos compreender qualquer previsão normativa se nos 

debruçarmos sobre a intrincada relação entre as normas e as condições históricas de sua 

realização. Eis o ponto de partida do qual partiremos para analisar o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição.  

Destacamos, de pronto, que sua plena eficácia depende de condições que 

transcendem o jurídico, sejam elas de ordem natural, técnica, econômica ou social. 

Logo, “a pretensão de eficácia das normas jurídicas somente será realizada se levar em 

conta essas condições.26” Não há como trabalharmos o referido princípio sob um 

enfoque reducionista do direito à lei. 

O referido princípio está albergado no ordenamento pátrio desde o constituinte 

de 1946, que dispôs no art. 141, § 4°: “a lei não poderá excluir da apreciação do Poder 

Judiciário qualquer lesão de direito individual.”27. Essa vedação ao afastamento de 

apreciação do judiciário, teve o inequívoco fito de coibir a “prática de lesões a direitos 

fundamentais, freqüentes na quadra da ditadura de Vargas”28;  

A referida normativa não teve, contudo, vida longa, pois, apesar da fórmula 

adotada pela carta política negar ao legislador competência para tolher o acesso à 

justiça, no obscurantismo da ditadura militar, o ato institucional n° 2, de 1965, não se 

eximiu de fazê-lo e excluiu de apreciação do judiciário os atos praticados pelo comando 

da revolução de 1964. 

                                                 
24 PASSOS, J. J. Calmon de. Instrumentalidade do processo e devido processo legal . Jus 
Navigandi, Teresina, a. 6, n. 58, ago. 2002. Disponível em: 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3062>. Acesso em: 14 set. 2004.  
25 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição . Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1991, p.14.  
26 HESSE, 1991, p.14. 
27 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946. Disponível 
em: <https://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 14 abr. 2007.  
28 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O direito constitucional à jurisdição. In: TEIXEIRA, Sálvio 
de Figueiredo (Coord.) As Garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 48. 
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A constituição de 1967 propiciou em seu art. 150, § 4°29, o retorno da referida 

garantia, com redação idêntica a da carta de 1946, mas o manto da ditadura fez com que 

fosse uma previsão meramente formal.  

O ato institucional n° 5, de 1968, teve por bem que usurpou, novamente, do 

judiciário, a possibilidade de limitar o poder dos generais do regime à época vigente e 

sob os auspícios de tal normativa tivemos o tempos mais sombrio da ditadura.30 

Assim, em 1988, o ordenamento pátrio tornou a salvaguardar o direito de ação 

constitucionalmente, no rol dos direitos e garantias fundamentais, art. 5°, XXXV, da 

Constituição Federal, que dispõe “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito."31 (grifo inexistente na fonte). 

A CF de 1988 “sinalizando mudanças substanciais para dar especial proteção aos 

direitos fundamentais [...] ampliou o princípio da proteção judiciária (art.5°, XXXV)”32, 

alargando sensivelmente a universalidade da jurisdição ao suprimir do texto 

constitucional vigente o termo individual, presente nas cartas pretéritas e acrescentar o 

vocábulo ameaça a direito, possibilitando, então, o direito de manejar tal tutela 

preventivamente. 

O princípio da inafastabilidade tem origem na necessidade de defender o 

indivíduo contra os possíveis arbítrios do Estado, representado, nessa relação, pelo 

poder executivo. Em contraposição, a esse poder, atribui-se ao judiciário a função de 

mantenedor da justiça e da paz social, podendo para tal fiscalizar e limitar o poder 

estatal.33 

É o meio pelo qual se assegura a consonância dos comportamentos com os 

ditames normativos, constituindo em garantia insubstituível, logo, pedra de toque da 

ordenação normativa brasileira34. “A nova e grande revolução que, abandonando a ideia 

                                                 
29 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 14 jul. 2007.  
30 Escorço das lições de ROCHA, 1993, p. 46-49; e NERY JUNIOR, 2002, p. 98-99. 
31 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 14 jul. 2007. 
32 COELHO, 2002, p. 81. 
33 GERAIGE NETO, Zaiden. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional: art. 5°, 
inciso, XXXV, da constituição federal. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003. p. 34: “o fato é 
que o atual dispositivo constitucional deixa claro que este princípio é um verdadeiro 
sustentáculo do estado de Direito”. 
34 MELLO, 1999, p. 747-748. 
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da rígida separação dos poderes, busca responder à trágica experiência de um poder 

político incontrolado, corrupto e tirânico.”35 

Não devemos confundir o direito incondicionado de provocar o estado a atuar o 

direito objetivo com o direito de petição, assegurado no art. 5°, XXXIV. O cunho deste 

é notadamente político, conquanto aquele é um direito pessoal36.  

O direito a postular a atuação da jurisdição há de ser incondicionado e a tutela 

jurisdicional, preventiva ou reparatória, adequada para dirimir a lide37. Esta 

preocupação com a adequação da tutela ao direito material vindicado tem feito com que 

a tutela ordinária seja cada vez mais extraordinária38.  

Abriu-se margem ainda para questionamentos sobre se a estatalidade seria de 

fato uma nota distintiva da Jurisdição, o que foi corroborado pela inconteste falência do 

Estado em prestar a contento a tutela jurisdicional. Passa-se a falar em jurisdição 

privada – arbitragem – e métodos alternativos de solução de controvérsias como 

decorrência da inafastabilidade da jurisdição. 

O princípio da inafastabilidade é atavicamente ligado ao postulado do direito 

moderno do non liquet, pois é “aquele em que o Estado-juiz não pode deixar de 

pronunciar-se nas causas submetidas à sua apreciação. É o que garante o direito de 

acesso à justiça”39, tal definição de inafastabilidade traz em si a obrigatoriedade do 

judicium no Estado moderno, é um corolário da vedação da pacificação pelas próprias 

mãos e de segurança jurídica. 

                                                 
35 PORTANOVA, 2001, p. 83. 
36 Corroboram a posição adrede expendida os ensinamentos de NERY JUNIOR, 2001, p. 101-
102: “direito de ação é um direito público subjetivo [...] o direito de petição, por ser político, é 
impessoal.”; GERAIGE NETO, 2003, p. 27: “há de se consignar que essa prestação 
jurisdicional que o estado tem o dever de fornecer deve ser a mais ampla possível, não se 
resumindo ao simples direito de reclamação junto aos poderes públicos, isto é o chamado 
direito de petição”; a contrário senso entende CRETELLA NETO, 2001, p. 38-39: “princípio da 
inafastabilidade é uma espécie, de que é gênero o direito de petição” e que “não se configura 
como fundamento principiológico do processo civil [...] é um princípio pré-processual”, com 
este, data vênia, discorda-se pelos fundamentos já esposados. 
37 Este destaca é feito pelo casal Nelson e Rosa Mª Nery ao comentarem o inciso XXXV, do 
artigo 5º. Cf. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo 
civil comentado e legislação extravagante. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 
127. 
38 A fina ironia do trocadilho tutela ordinária com o seu uso cada vez mais extraordinário é do 
Profº Alexandre Freire Pimentel, tivemos a possibilidade de pormenorizar as tipologias da 
tutelas em disciplina homônima ministrada pelo mesmo no curso de mestrado da Universidade 
Católica de Pernambuco em 2007 quando cursamos a referida disciplina. 
39 DINIZ, 1998, p. 723. 
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A obrigação que o Estado-juiz tem de decidir quando provocado cria uma 

relação lógica com a pretensão de resolução meritória pretendida pelo interessado. Foi o 

Estado, assim, durante muito tempo o único senhor das técnicas processuais hábeis a 

prestar a tutela jurisdicional. 

Mas, há muito percebemos que o princípio da inafastabilidade, ele além de 

garantir o acesso e uma tutela adequada, ele também impõe as decisões que não 

enfrentam o objeto litigioso do processo como uma exceção indesejável. E alberga as 

técnicas de solução de conflitos não tradicionais no Brasil, como a arbitragem, a 

conciliação e mediação. Se outrora isto podia ser hermeneuticamente defendido, hoje 

veremos a sua defesa com respaldo dogmático por força da ressignificação que o 

referido princípio ganha no CPC de 2015. 

O prestígio da universalidade da jurisdição, ratificado pela sedimentação da 

normatividade dos princípios e a sua constitucionalização não representou sua feição 

final, pois amadureceu para a ideia de tutela adequada o que torna ela de per se também 

um direito fundamental. 

A tutela jurisdicional que antes era a resposta que o Estado dava através de um 

dos seus poderes, hoje é o que se espera obter seja pelo via estatal, seja por outra via, 

pois para quem tem um problema o que interessa é a sua solução com a maior brevidade 

possível.  

Há um direito fundamental à tutela adequada e temos que entender que “a época 

constitucional que vivemos é a dos direitos fundamentais que sucede a época da 

separação de poderes.”40 

A jurisdição não apenas mais uma das funções do Estado, mas é também um 

direito fundamental, cuja tradução constitucional é: o princípio da inafastabilidade, que 

desnuda o direito de provocar a prestação jurisdicional e obter como resposta uma tutela 

efetiva, adequada e tempestiva. 

Assim, a inafastabilidade da jurisdição traz em si um duplo enfoque: é um 

direito fundamental e sob tal ótica há de ser discutido na sociedade. Assim, adequando 

ao nosso objeto a distinção feita por Jorge Miranda sobre direitos e garantias, 

concluímos que a universalidade da jurisdição é um bem juridicamente protegido – 

                                                 
40 BONAVIDES, Paulo. Jurisdição Constitucional e legitimidade (algumas observações sobre o 
Brasil). Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142004000200007&lng=pt&nrm=isso.> Acesso:14 de maio de 2007. 
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direito, portanto – mas, é ao mesmo tempo o mecanismo de assegurar a fruição de 

outros bens – logo, garantia. 

Destacamos a relevância de se a questão do amplo acesso à justiça, que traz em 

si uma indiscutível finalidade educativa, de verdadeira adaptação de comportamento a 

tempos democráticos, pois é uma filosofia libertária, aberta para o social e para a 

realidade, cuja busca imperativa é por métodos idôneos de atuação dos direitos sociais e 

por uma justiça mais humana, simples e acessível.41 

4. Inafastabilidade: da tutela adequada ao sistema multiportas 

Conforme já destacamos a interpretação mais escorreita acerca do princípio da 

inafastabilidade o percebia como direito à tutela jurisdicional tempestiva, adequada e 

efetiva. O Código de Processo Civil de 2015 aprimora a redação desde o caput, do 

artigo 3º: “Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”. 

Perceba-se que no lugar de falar em exclusão de apreciação do judiciário, como o faz a 

Constituição, fala em apreciação jurisdicional.  

Ora, falar em apreciação jurisdicional pode em uma leitura rápida aparentar 

quase nenhuma diferença, mas tecnicamente passa a albergar vias não judiciais para a 

prestação jurisdicional como aptas a atender o mandado do princípio. Mas, o legislador 

vai além e nos parágrafos do mesmo artigo fala expressamente que a arbitragem é 

permitida, que a solução consensual dos conflitos será promovida pelo Estado e que 

conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por todos os sujeitos processuais.  

Assim, “ao analisar o disposto no art. 3º do Novo CPC, percebe-se uma notória 

tendência de estruturar um modelo multiportas que adota a solução jurisdicional 

tradicional agregada à absorção dos meios alternativos42”. 

É uma profunda e verdadeira reviravolta paradigmática, pois a litigiosidade 

deverá ser minorada preferencialmente por técnicas negociadas e autocompositivas. A 

heterocomposição é um caminho não O caminho. Daí ser errôneo hoje falar em métodos 

alternativos, pois o que se tem é método adequado. 

Aliás, a pecha de alternatividade dada à conciliação, mediação e arbitragem é 

dotada de uma carga negativa por si só, pois se dizemos que algo é alternativo, 

implicitamente defendemos que algo é o principal (preferencial). E assim o foi (o é 

                                                 
41 PORTANOVA, 2001, p. 82-84. 
42 THEODORO Jr, Humberto; et alli. Novo CPC: fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p. 241. 
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ainda)! A tutela jurisdicional prestada pelo processo civil clássico através da via judicial 

e pelas técnicas tradicionais durante muito tempo pareceu a única via, respaldada, 

inclusive, na significação dada ao princípio da inafastabilidade. 

Superada, portanto, a terminologia atrelada ao passado e à tutela jurisdicional 

tradicional.  

Bem-vinda a nova terminologia que dispõe sobre tutelas adequadas e que ao 

falar em sistema multiportas parece nos levar diretamente para a obra de Lewis Carrol, 

“Alice no País das Maravilhas”. Quando Alice chega ao País das Maravilhas ela se 

depara com várias portas e chaves, cada uma delas a levará para um caminho. Em 

analogia cada um desses caminhos é uma técnica processual, assim, para cada problema 

será uma porta ou outra a mais adequada ao conflito. 

Percebamos que a partir da fundamentalização da garantia de universalidade da 

ação, este direito ganha novo significado “o foco é deslocado do conceito para o 

resultado propiciado pelo seu exercício” e, assim, técnicas variadas são hábeis de 

assegurar seu exercício. 

5. Considerações finais 

As normas fundamentais processuais positivadas no Código de 2015 não 

constituem uma transcrição fidedigna de “todos os direito fundamentas processuais que 

compõe o direito ao processo justo43” e perfazem o arcabouço constitucional do 

processo. Optou o legislador por dotar determinados direitos fundamentais processuais 

de maior destaque, dentre eles a garanti de inafastabilidade da jurisdição. 

O princípio da inafastabilidade não é em si mesmo uma novidade no 

ordenamento jurídico pátrio, estando presente desde a Constituição de 1946, mas 

pequenas, porém notáveis, modificações no seu texto e o passar do tempo geraram 

como norma garantida por ele algo completamente diferente.  

Passamos do direito à uma tutela pálida tutela individual reparatória, pela 

garantia à uma tutela adequada (seja individual ou coletiva; preventiva ou reparatória) e 

efetiva até chegarmos a ideia de que independentemente da técnica adotada para a 

solução do conflito o princípio da inafastabilidade garante a utilização da técnica mais 

adequada à solução daquele conflito. 

Nesta perspectiva, assegura o legislador com o sistema multiportas caminhos 

variados para se assegurar o direito à tutela adequada, reconhecendo que pelo caráter 

                                                 
43 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sérgio Cruz; MITIDIEIRO, Daniel. O novo 
processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.167. 
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instrumental do processo o foco não há de ser as normas processuais em si, mas a 

efetividade, tempestividade e adequação com que a tutela jurisdicional é prestada. 

Falar em sistema multiportas é falar em adequação da técnica processual ao 

conflito, em busca da melhor tutela jurisdicional para aquele caso concreto. É uma 

ressignificação e tanto para o princípio da inafastabilidade que sai densificado no 

Código de Processo Civil de 2015. 
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DA ALTERAÇÃO DO NOME CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS: PRENOME QUE CAUSE 

CONSTRANGIMENTO NOS CASOS CARACTERIZADOS COMO BULLYING 

 

Fernanda Morais Nunes Ferreira1 

 

RESUMO 

O presente artigo visa mostrar através de análises bibliográficas e entendimentos jurisprudenciais, 

juntamente com análise de casos concretos, a importância do nome civil como um direito da 

personalidade. A tutela que a legislação vigente atribui ao nome da pessoa, e a importância da proteção do 

direito subjetivo que o mesmo possui. Dispõe sobre registro civil das pessoas naturais, sua importância na 

cidadania e estado civil das pessoas ao longo do seu ciclo de vida. Associando as possibilidades de 

alteração e as circunstâncias de fato que estejam ligados aos nomes que causam constrangimento e sejam 

considerados o motivo da prática de bullying, prejudicando a vida em sociedade das vítimas. Finalizando 

com a análise de entendimentos jurisprudenciais ainda não firmados sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: Nome civil. Alteração do nome civil. Bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Bacharel em Direito pela Faculdade Nova Roma. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo visa mostrar a importância dos direitos da personalidade, um tema jurídico que vem 

ganhando destaque no ordenamento brasileiro e mundial, na jurisprudência e em discussões doutrinárias.  

Conforme se verifica um aumento substancial na interação entre as pessoas, devido ao surgimento 

dos mecanismos de comunicação em massa, aumenta em voga a proteção dos direitos personalíssimos e a 

tutela que o Estado tem que exercer sobre eles e, neste aspecto, o assunto dos direitos da personalidade 

emerge com bastante importância, sendo válido se dedicar uma maior profundidade ao tema. 

Com o avanço da tecnologia das redes sociais, nos chamados “ambientes virtuais”, que têm 

aproximado as pessoas cada vez mais, vê-se que um simples “clique” ou “compartilhamento” pode afetar 

profundamente os direitos da personalidade de alguém, afetando diretamente seu nome, sua integridade 

ou sua honra. Neste diapasão, é importante que o ordenamento jurídico sempre caminhe em paralelo, 

evoluindo e se adequando conforme as necessidades que as situações fáticas irão trazendo. 

Portanto, possui a pretensão de expor uma análise sobre a importância do nome civil e a 

possibilidade de sua alteração, conforme estudos doutrinários e o entendimento jurisprudencial acerca do 

tema. 

O foco é dar ênfase ao nome civil, principal elemento individualizador da pessoa, além do direito 

a identidade, que é uma espécie de direito da personalidade que possibilita que todo individuo deva ser 

reconhecido em sociedade por denominação própria, sendo dito direito garantido em nossa carta magna e 

em legislação infraconstitucional. 

O registro civil é de suma importância para a cidadania, pois formaliza o estado civil das pessoas 

naturais. Nele constam o nome, a filiação e eventual incapacidade, além de outros aspectos definidos em 

lei. Ele existe para garantir que tais informações tenham publicidade, de modo a provar que realmente 

somos filhos dos nossos pais, que somos capazes e ou interditados, enfim, garante que todos saibam da 

nossa identificação, nossa situação, pois as informações contidas podem ser de extrema relevância para os 

atos das relações sociais e econômicas. 

A escolha do nome civil não é livre, visto que a Lei nº 6.015/1973 – Lei de Registros Públicos - 

veda ao registrador lavrar o registro de nomes vexatórios, que venham expor o filho (a) ao ridículo. 

Quando o nome civil das pessoas naturais causa constrangimento, sendo vítimas de bullying? 

Existem situações em que a prática do bullying é diretamente relacionada em razão do nome civil da 

pessoa natural. Nomes considerados vexatórios, de duplo sentido, ou que até mesmo pelo erro na grafia, 

possam ser alvos de brincadeiras nocivas aos seus portadores, são casos em que a lei considera passivos 

de mudança, pois como visto, apesar do caráter imutável, a dignidade da pessoa humana é um bem 

jurídico  
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Não há delimitação do que seria um nome correto e o incorreto. Paira o bom senso, antes de tudo, 

sendo uma opinião subjetiva do registrador ao orientar os pais, com a finalidade de evitar que a escolha 

do nome acarrete em algum prejuízo futuro para o registrado. 

 

1. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E O NOME CIVIL  

 

Segundo Gonçalves (2012), “os direitos da personalidade distinguem-se dos direitos de ordem 

patrimonial, são inerentes à pessoa humana, ligados a elas de forma perpétua, sendo um direito natural 

como o direito a vida, a liberdade, ao nome, etc”. 

Apenas no código civil de 2002 os direitos da personalidade ganharam um capítulo próprio, muito 

embora, não dentro da abrangência que se esperava. Nota-se que a sua inserção, para que seja analisada 

em sua plena medida, precisa estar em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade e da solidariedade. Todo esse arcabouço constitucional modificou a tábua axiológica do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

A pessoa humana passou a ser o centro do ordenamento jurídico e a ocupação central do direito 

pós Constituição Federal de 1988. Quanto mais o Estado se preocupa com o individuo, tendo direitos 

sociais fundamentados na constituição e positivando-os, mais comunga da preocupação com os direitos 

da personalidade.  

Quanto à natureza dos direitos da personalidade, a tese dominante, é que se trata dos poderes que 

o homem exerce sobre sua pessoa, sendo um direito subjetivo, que não se deve buscar nas pessoas, mas 

os demais indivíduos que os devem respeitar. 

Tais direitos não são transmissíveis por sucessão, no entanto a lesão aos direitos da personalidade 

pode acarretar reflexos nos herdeiros, como por exemplo, no caso de dano por ricochete, que é a proteção 

transcendental do direito da personalidade. Conforme dispõe o artigo 12 do código civil 2002, “o uso 

indevido do nome do morto e a indenização aos seus herdeiros por dano reflexo.” 2 

 

São intransmissíveis, visto não poderem ser transferidos á esfera jurídica de outrem. Nascem e 

extinguem ope legis com o seu titular, por serem dele inseparáveis. Deveras ninguém pode 

usufruir em nome de outra pessoa bens como a vida, a liberdade, a honra, etc. (DINIZ, 2012, 

p.121). 

 

 

                                                                 
2 LEI N 10.406, de 10 de janeiro de 2002. .Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, 

e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único: Em se tratando de morto, terá 

legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou 

colateral até o quarto grau. 
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É válido destacar ainda, como características importantes, a irrenunciabilidade e a 

inalienabilidade, que significa que a pessoa não pode mesmo que voluntariamente, dispor dos direitos da 

personalidade, de forma negocial, por isso são inalienáveis.  

A proteção dos direitos da personalidade, conforme dispõe na legislação3, poderá ser de duas 

formas: “Preventiva, com objetivo de evitar a concretização da ameaça de lesão ao direito da 

personalidade, por meio de ação cautelar, ou ordinária com multa; e Repressiva, por meio de sanção civil, 

ou penal em caso da lesão já houver se efetivado”. (STOLZE, 2017). 

 

1.1 O nome civil como direito da personalidade. 

 

O Nome deriva do latim nomen, do verbo noscere ou gnoscere, que significa conhecer ou ser 

reconhecido. “O nome: palavra com que se designa pessoa, animal ou coisa; prenome: palavra que 

exprime uma qualidade, característica ou descritiva de pessoa ou coisa, epíteto, cognome, alcunha, 

apelido”. (FERREIRA, 1999) 

Conforme dispõe o novo código civil, “Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o 

prenome e o sobrenome”.4 A teoria adotada expressamente pelo novo código visualiza o nome como um 

dos direitos da personalidade, ainda que submetido a regras especiais, conferindo-lhe toda a sua tutela 

específica.  

É um dos direitos da personalidade que protege o gênero integridade moral, pois todo o indivíduo 

vai ter direito a sua identidade pessoal, é a sua individualização perante a sociedade. Deve ser analisada a 

partir de uma tríplice vertente, a primeira: o direito de ter o nome, a segunda: de ter o direito de interferir 

no próprio nome (observando algumas regras), e a terceira: o direito de impedir o uso indevido do nome 

por terceiros.  

Sempre com observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, para que se possa viabilizar 

a proteção dos direitos da personalidade, o direito ao nome é analisado em seu aspecto público e privado. 

No primeiro, o Estado tem o interesse que os indivíduos sejam individualizados no seio social, através do 

nome; no segundo, refere-se ao direito da personalidade ligado ao nome e de ser reconhecido através dele. 

A respeito da natureza jurídica do direito ao nome, existem várias correntes doutrinárias e 

jurisprudenciais. Apenas serão objetos de análise as de maior importância no mundo jurídico. Neste 

sentido, são abordadas quatro teorias, começando pela Teoria Negativista, que defende a não existência 

de um direito ao nome, isto é, o nome não apresenta característica de direito, não possuindo proteção 

jurídica. 

 

                                                                 
3 LEI N 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Conforme dispõe artigo 12, transcrito na nota de rodapé anterior. 
4 LEI N 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o 

sobrenome. 
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Conforme afirma Gonçalves (2012), “é uma propriedade sui generis5, o que é o mesmo que nada 

explicar”. Na teoria de propriedade, a premissa maior é de que a propriedade pode ser tanto a respeito de 

bens materiais quanto imateriais, posto que a pessoa adquire o nome e dispõe dele excluindo todos os 

demais. Tendo o nome como propriedade, o titular é a família ou seu portador, compreendendo o nome 

civil como uma propriedade, considerando o nome como direito patrimonial. Neste sentido, Brandelli 

(2012) “atualmente, essa corrente não é mais aceitável, o nome é a personalidade do individuo, sendo 

muito mais amplo que o direito de propriedade, não sendo direito patrimonial, mas personalíssimo, 

fundamental a existência humana”. 

Já na Teoria do Estado, o nome seria apenas uma forma de identificação dos indivíduos pelo 

Estado. “Seria o nome mais uma obrigação, imposição de ordem pública do que um direito  dos 

indivíduos.” (BRANDELLI, 2012). Assim sendo, tem-se por obrigatório o registro oficial do nome no 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, de modo que jamais será admitido alguém sem nome. 

 É uma matéria de ordem pública, e o Ministério Público intervém em todos os procedimentos 

judiciais ou administrativos envolvendo o nome civil.  

 

1.2 Características e elementos do nome civil. 

 

O nome é obrigatório, neste sentido o artigo 506 da Lei de registros públicos, dispõe que após o 

nascimento deve ser feito o registro do nome civil, porque com o registro se pode provar um conjunto de 

interesses da coletividade, como a nacionalidade, o estado civil, situação jurídica, maioridade, interdição, 

relação com os demais membros da família e a capacidade para os atos da vida civil.  

Assim sendo, temos de forma expressa a obrigatoriedade do nome no nosso ordenamento, e o seu 

implemento é o nascimento com vida constante no artigo 2º 7 do CC/2002, dando o registro apenas 

publicidade. Por isso é matéria de ordem pública. É indisponível, no sentido de que seu titular não pode 

cedê-lo, renunciá-lo, transmiti-lo, nenhuma das formas de disposição que possa existir. É também 

inalienável, a pessoa não pode vender ou dar seu nome, já que não pode transmitir o direito ao nome, não 

pode dispor da sua identificação pessoal. 

Inexpropriável - não poderá ser expropriado, nem por interesse público, não está sujeito a 

nenhuma forma de desapropriação pelo poder público, “significaria expropriar a personalidade mesma do 

                                                                 
5
  SUI GENERIS: É uma expressão em latim que significa “do seu próprio gênero” ou único em sua espécie. No direito ela 

indica algo que é particular, único. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Sui_generis, acessado em 21 de maio de 2017.  
6LEI Nº 6.015, de dezembro de 1973.. Artigo 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, 

no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado 

em até três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório.  
7 LEI N 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a 

lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 
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indivíduo, o que não é possível, fática nem juridicamente, ainda que fosse faticamente possível, não seria 

juridicamente, por ferir o nome civil”. (BRANDELLI, 2012). 

O centro do ordenamento é a pessoa e a proteção de sua dignidade, e a lei que dentro de sua 

estrutura, não se presta a funcionalizar e proteger a pessoa humana. A princípio a inalterabilidade do 

nome, sob um viés relativo, por hipóteses previstas na lei e em outros casos a depender do caso concreto, 

preconiza que a dignidade da pessoa humana seja preservada, quando estiver colocada em risco pelo uso 

de determinado nome. 

Gonçalves (2012) conceitua, “a imutabilidade deve ser afastada em caso de necessidade 

comprovada, e não simplesmente porque ele não agrada ao seu portador, a facilitação da mudança pode 

ser nociva aos interesses sociais”. 

O que se preza é o direito a felicidade da pessoa humana na sua plenitude, na realização da sua 

personalidade, sendo lícita a troca do nome para um que faça sentido e não lhe cause constrangimentos no 

trabalho, na vida social. 

Também há tutela no nosso ordenamento, conforme preceitua o artigo 19 do código civil dos 

pseudônimos ou cognomes, que são nomes fictícios, pelos quais pessoas ficam reconhecidas na sociedade 

e ligados a sua atividade profissional. 

O nome completo é formado por dois elementos básicos. O primeiro é o prenome, que também é 

chamado de nome de batismo, porque antigamente o grande órgão responsável pelo registro público era a 

igreja, então, o registro que se tinha era o do momento em que se dava o nome, por ocasião do batismo do 

fiel. 

O prenome pode ser simples, composto de apenas uma palavra, como por exemplo, Fernanda; e 

composto, que é aquele que possui duas ou mais palavras, não sendo comum usar mais de dois nomes, 

porém não é proibido nem impossível que se tenha isso na realidade cotidiana. A grande função do 

prenome é diferenciar as pessoas dentro da mesma família. O prenome é de livre escolha dos pais, com 

algumas pequenas limitações legais, por exemplo, a lei veda que se leve ao registro prenome suscetível de 

expor a pessoa ao ridículo, e quem tem a autoridade e o poder de fiscalizar é o oficial do registro público. 

O sobrenome, que em países estrangeiros se chama de nome, conhecido também como apelido ou 

nome de família, é conhecido também como patronímico, expressão essa usada na lei de registros 

públicos. A função do sobrenome é diferenciar cada família dentro da sociedade. 

“Sobrenome ou patronímico, ou ainda apelidos de família: Nome que indica a família ou estirpe 

da pessoa, tanto pelo lado paterno ou materno”. (ASSIS, JESUS e MELO 2017, p. 173).  

Além desses elementos essenciais, como elementos acidentais, que significa que podem faltar, ou 

seja, não são necessariamente apresentados juntos ao nome, pode-se identificar o agnome e as partículas. 
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O agnome é utilizado para diferenciar as pessoas da mesma família com nomes iguais como o uso 

de júnior, filho, neto, sobrinho e etc. Não impedindo de se usar, como antigamente na época imperial, de 

segundo, terceiro, e assim por diante. Entre outras expressões que consigam fazer essa diferenciação, de 

filhos, netos, tios e primos. 

O pseudônimo é o nome fictício, chamado também de codinome e é comumente adotado por 

artistas para identifica- lo no meio artístico, para atividades lícitas, independente da sua notoriedade. 

É comum no Brasil a utilização das partículas, que são palavras sem significação que servem para 

dar uma composição harmoniosa ao nome, como “de”, “do”, “da”, “a”, “e”, “o”. 

 

1.3 Funções do nome e a caracterização do direito subjetivo ao nome. 

 

Diante da importância da individualização dos integrantes da sociedade, mostra-se evidentemente 

fundamental a identificação destes indivíduos pelo Estado, que ocorre a princípio, pelo registro civil. 

Neste sentido, o Código Civil Brasileiro, em seus Artigos 16 a 19, aborda as disposições acerca do direito 

ao nome, prevendo a proteção ao prenome, ao sobrenome e o pseudônimo. 

Sendo o nome, um meio do ser humano instrumentalizar a sua identidade como pessoa humana, 

resta caracterizá-lo como direito personalíssimo, o que implica em considerar que ele apenas poderá ser 

utilizado pelo seu titular, o que não pode ser confundido com a possibilidade de existência dos 

homônimos - pessoas que detém o mesmo nome – sendo fato que a lei não impede sua existência, e lhe 

conserva a natureza personalíssima, uma vez que existem outros meios de identificação e diferenciação de 

tais indivíduos.  

 

1.4 A proteção do nome conforme artigos 16 ao 19 do Código Civil Brasileiro. 

 

A tutela específica dos direitos da personalidade é de extrema importância para o Estado 

democrático no qual estamos inseridos. A proteção do nome dispõe de processos de natureza pública é 

“de natureza penal e administrativa, pertinentes á retificação, restauração e suprimento de assentamento 

no Registro civil”. (AMARAL, 2008). 

“Mesmo que não seja exposto ao desprezo público, o nome da pessoa não pode ser usado por uma 

terceira pessoa, sem a devida autorização, sob pena de reparação, por violação a honra objetiva e 

subjetiva” (PINTO, 2016, p. 59). 

A proteção ao nome protege um direito subjetivo que o individuo faz jus no nosso ordenamento. A 

sua violação importaria em um enorme dano, em um prejuízo, um sofrimento emocional, no contexto 

social no qual a pessoa se insere. As tutelas que podem se opor às tutelas específicas, são as tutelas 

reparatórias, aquelas que vão punir a pessoa após a violação de cunho patrimonial. O que importa é 
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impedir que haja agressão ou cessar de imediato, por isso, as tutelas indenizatórias vêm supletivamente ou 

em conjunto com a tutela específica. 

Pela tutela repressiva, o Estado Juiz verifica a violação do direito e condena que seja pago um 

valor a título de indenização com a finalidade de coibir esta atitude. No âmbito da tutela específica, a 

ordem a ser proferida pelo Estado juiz seria a obrigação de não fazer e havendo o descumprimento ocorre 

a incidência de multa, ou seja, o primeiro critério não é reparatório, mas um comando do Estado de não 

fazer. 

O artigo 128 do código civil dispõe sobre mecanismos de tutela dos direitos da personalidade, no 

caráter de prevenção e cessação da ocorrência de lesão, podendo cumular com perdas e danos. (PINTO, 

2016). 

 

Súmula n. 403 do STJ: Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não 

autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. 

 

Ainda que se trate de pessoa pública, o uso não autorizado da sua imagem, com fins 

exclusivamente econômicos e publicitários, gera 

danos morais. A jurisprudência do STJ informou-se no sentido de que a indenização pela 

publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais independe de 

prova do prejuízo (Súmula n. 403/STJ). Assim, a obrigação de indenizar, tratando -se de direito à 

imagem, decorre do próprio uso indevido desse direito, não havendo, ademais, que se cogitar de 

prova da existência de prejuízo. Cuida-se, portanto, de dano indenizável, sendo irrelevante que se 

trate de pessoa notória. Precedentes citados: EREsp 230.268-SP, DJ, 04.08.2003, e AgRg no Ag 

1.345.989-SP, DJe, 23.03.2012. (REsp 1.102.756-SP, rel. Min. Nancy Andrigui, j. 

em 20.11.2012). 

 

Quanto ao âmbito da sua proteção contra abuso de terceiro, o legislador quis garantir que ninguém 

use o nome, com essa sua característica que individualiza o sujeito na sociedade, em explorações 

comerciais e publicações de forma indevida. Conforme dispõe o artigo 179 do código civil 2002, a 

preocupação foi a de proteger a integridade do nome de uma pessoa, porque o desrespeito ao nome 

acarreta consequências para vida profissional e social da pessoa, que são de difícil reparação. 

Quanto ao artigo 1810 do CC/2002, admite-se a possibilidade de usar o nome alheio em 

propaganda comercial, desde que tenha autorização, pois o dispositivo traz um comando proibitivo do 

Estado com relação ao uso do nome sem autorização. 

 

                                                                 
8 Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e 

reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá 

legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou 

colateral até o quarto grau. 
9 LEI Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações 

ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.  
10 LEI Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda 

comercial. Disponível em https://www.dicio.com.br/in-natura/, acessado em 12 de junho de 2017. 
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Não há fundamento jurídico que autorize forma de expropriação de direito da personalidade, de 

modo que o nome não pode ser usado como propaganda comercial. Contudo, o artigo 1911 do CC/2002, 

contém que o pseudônimo terá a mesma proteção que o nome, e irá gozar da mesma proteção no que diz 

respeito às atividades ilícitas. Neste sentido, quando o pseudônimo é adotado para atividades ilícitas, 

recebe este a mesma tutela do nome, bastando apenas a sua notoriedade, já o pseudônimo usado para 

ocultar a verdadeira identidade do individuo não receberá tal proteção. (ASSIS, JESUS e MELO 2017). 

 

2. O REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E A IMPORTÂNCIA DE SUA 

ALTERAÇÃO PARA AUXILIAR NO COMBATE AO BULYING 

 

O registro de nascimento ou assentamento é feito pelo oficial do cartório de registro civil das 

pessoas naturais. É no livro do cartório que o oficial escreve o dia do nascimento, o local e a hora em que 

a criança nasceu, o nome que passará a ter, bem como o nome dos pais e dos avós. 

O registro de nascimento é o primeiro ato da vida civil, começando pelas crianças que passam a 

ter o direito de receber as primeiras vacinas, seguindo da documentação civil básica, os direitos políticos, 

matrículas em escolas e faculdades e os direitos econômicos: o direito de abrir uma conta em banco, por 

exemplo. Dada a sua importância, o registro de nascimento é gratuito para todos. 

A coleta da base é que vai garantir o direito do indivíduo ao acesso ao nome correto, a data de 

nascimento que tem haver com a liberdade e a proteção do Estado, bem como o local de nascimento e sua 

nacionalidade e sua ascendência genética. Portanto a coleta de dados é importante para que ela seja 

verdadeira e que a identificação seja realizada com o rito necessário, onde a pessoa humana seja 

identificada com segurança, inclusive atribuindo esses dados à biometria. 

 

2.1 O princípio da imutabilidade versus alteração do prenome. 

 

Em regra o nome é imutável, definitivo, porque apenas excepcionalmente vai se admitir a 

alteração do nome. No aspecto individual é importante como direito da personalidade, logo, a pessoa tem 

direito sobre seu nome e ela pode reprimir abusos na utilização de seu nome. 

Quanto às possibilidades de alteração, a lei preconiza as situações em que serão autorizadas, de 

modo que o prenome pode ser mudado nas seguintes hipóteses: adoção de um menor, nome vexatório 

(art. 55 LRP), erro gráfico (art 110 LRP), e homonímia - artigo 56 da LRP. 

Constate no artigo 58 da Lei de Registros públicos: 

 

                                                                 
11 LEI Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se 

dá ao nome. 
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O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos 

notórios. 

Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou 

ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação, em sentença, de 

juiz competente, ouvido o Ministério Público. 12 

 

Neste sentido: 

§ 4º  A naturalidade poderá ser do Município em que ocorreu o nascimento ou do Município de 

residência da mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território 

nacional, cabendo a opção ao declarante no ato de registro do nascimento.13 

 

 

O nome será alterado, entretanto, somente em casos excepcionais, que a lei assim expressamente o 

determine, ou em situações que seja reconhecido por meio de uma decisão judicial, este é o papel do juiz 

na concretização da norma constitucional. 

 

2.2 Diferenças entre averbação e retificação. 

 

O simples erro de digitação, no momento da lavratura do registro civil, pode causar problemas 

para o cidadão, pois geralmente são percebidos quando outro documento for emitido, como uma carteira 

de identidade. Há um processo para retificação, primeiro é necessário verificar como se encontram os 

dados no livro do cartório, se for verificado que se trata de um erro de digitação na certidão, o próprio 

oficial poderá realizar a alteração.  

 

No caso dos erros simples, como por exemplo, a troca às letras, encontrado também no livro do 

cartório, o oficial de forma administrativa, irá encaminhar o oficio para o ministério público que irá 

autorizar a correção. 

Nos casos mais complexos, como os nomes que causam constrangimento, é necessária a 

intervenção de um advogado para solicitar a correção e encaminhar para o juiz e promotoria, que irão 

avaliar a solicitação, através de provas apresentadas como documentos, e testemunhas que comprove que 

a pessoa sofre enormes transtornos psicológicos. Conforme Loureiro (2017, p. 342), “o objetivo da ação 

de retificação é obedecer ao princípio da verdade real, norteador do registro público, por isso se destina a 

restabelecer a veracidade do conteúdo”. 

 

                                                                 
12 Lei nº 6.015 de 31 de Dezembro de 2017. Artigo 58 caput (Redação dada pela Lei nº 9.708, de 1998), parágrafo 

único  (Redação dada pela Lei nº 9.807, de 1999). 

 
13 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 776, DE 26 DE ABRIL DE 2017. Altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 

dispõe sobre os registros públicos. 
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Portanto toda vez que for ao cartório de pessoas naturais, para fazer algum registro, deve-se 

prestar bastante atenção aos dados fornecidos, porque o equívoco por si só, não permite a simples 

correção do assento, será preciso entrar com uma ação judicial, chamada de retificação de assento. 

 

2.3 Lei nº 6.015 de 1973, comentários dos artigos 56, 58 e 110. 

 

O nome civil impacta muito na vida das pessoas, por isso existe uma norma na LRP, em que o 

oficial deve ter o cuidado ao ser submetido a ele o nome para registrar uma criança, de verificar se aquele 

nome tem o potencial de expor ao ridículo o seu portador. Sendo esta uma questão subjetiva, o que expõe 

ao ridículo para uma pessoa, pode não ser para outra, e em muitos casos os pais não percebem este 

potencial, talvez isso seja o maior problema. 

 

Art. 55. (...) 

Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao 

ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este 

submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do 

Juiz competente. 

 

 

A lei traz algumas exceções à regra da imutabilidade, conforme dispõe o artigo 56: 

 

Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente 

ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, 

averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.14 
 

As pessoas que comprovam danos psicológicos com relação ao seu prenome poderão pedir 

alteração, dependendo de uma justa motivação, algo que realmente a incomoda profundamente. Neste 

procedimento, a pessoa depende da contratação de um advogado, passará por um procedimento judicial 

completo, produzirá provas alegando os motivos de constrangimento, e se o juiz se assim entender, 

determina à alteração do nome. 

 

2.4 Bullying - Conceito e características 

 

O bullying é uma palavra de origem inglesa traduzida como intimidação. Deriva da palavra 

“bully”, traduzida em português como “valentão”. O significado em si é bem mais abrangente, sendo 

conhecida como os atos de violência física ou psicológica, praticados por alguém ou por um grupo, com 

objetivo de intimidar ou agredir o individuo incapaz de se defender, o que demonstra uma relação de 

                                                                 
14  Renumerado do art. 57, pela Lei nº 6.216, de 1975. 
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desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, sendo muito comum tais ocorrências em instituições de 

ensino. 

Existem diferentes tipos de bullying: o físico, que causa danos à integridade física da pessoa; o 

verbal, que são as formosas gozações, piadinhas e os apelidos que se caracterizam como tipos de palavras 

que podem machucar mais do que uma agressão física, uma vez que atingem o íntimo, a personalidade do 

individuo; e o material, caracterizado quando o agressor quer mostrar sua força física, destruindo os bens 

alheios.  

O bullying moral, bem parecido com o verbal, onde não existem provocações, somente apelidos; o 

psicológico que leva a vítima a se sentir culpada acarretando diversos problemas mentais como a 

depressão e a mania de depressão; o sexual tendo como principal foco as meninas, que se desenvolvem 

rápido e se tornam muito atraentes; E por fim, o virtual, onde a vítima sofre agressão pelas redes sociais, 

geralmente vindas de um perfil anônimo. 

Neste sentido: 

 

Art. 3o  A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme as ações praticadas, 

como: 

I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; 

II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores; 

III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; 

IV - social: ignorar, isolar e excluir; 

V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e 

infernizar; 

VI - físico: socar, chutar, bater; 

VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; 

VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e 

dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito  de criar meios  de constrangimento 

psicológico e social.15 

 

 

O bullying às vezes brota dentro da própria família do individuo, começando muitas vezes pelos 

irmãos, por amigos e por vizinhos, sendo pouco notável e entendido como brincadeira, entretanto tudo 

que se fala na infância tende a magoar, sendo necessário saber a diferença. Brincadeira é quando todos 

estão se divertindo, mas quando um fala e o outro está chorando, um brinca as custas do sofrimento do 

outro, logo não é brincadeira, é bullying. 

 

É o sadismo de pegar os pontos negativos da pessoa, falar publicamente, humilhá-la, e rir do 

sofrimento dela. Não tem nada a ver com senso de humor e ser politicamente correto, sendo preciso saber 

o que é certo e o que é errado. 

 

                                                                 
15

 Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015. Institui o programa de combate á intimidação sistemática (Bullying).  
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2.5 O Bullying e os ataques aos direitos da personalidade 

 

Como dito, o bullying é o aborto de uma personalidade em desenvolvimento, é um crime muitas 

vezes aceito pela sociedade, por omissão, ato que pode estar colocando em risco a vida de uma pessoa. 

 

No Brasil a lei nº 13.185, de 6 de Novembro de 2015, combate o bullying, seja em escolas, clubes, 

e em agremiações recreativas de todo país, a lei prevê a criação de campanhas educativas, bem como a 

orientação e assistência jurídica, psicológica e social a quem sofrer algum tipo de intimidação sistemática, 

prevendo ações voltadas também aos agressores: 

 

Art. 1o  Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) em todo o 

território nacional. 

 

§ 1o  No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática (bullying) todo ato 

de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, 

praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá -la ou 

agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as 

partes envolvidas. 

 

§ 2o  O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério da Educação e 

das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como de outros órgãos, aos quais a 

matéria diz respeito. 

 

A lei surge exatamente para disciplinar uma forma de a nossa legislação atuar para combater o 

bullying que aparece em diversas situações, por isso a partir do momento em que se tem a tipificação de 

condutas de violência que impliquem em danos físicos e psicológicos, ferindo a personalidade do 

indivíduo, a lei reforça a proteção para resguardar os direitos individuais dos indivíduos. 

Surge a partir daí uma considerável dificuldade para tipificação do bullying, uma vez que, para 

que ocorra à intimidação sistemática, a violência tem que ser feita de forma intencional, ou seja, de forma 

dolosa, pois não se admite que por culpa, imperícia ou imprudência, bem como em nenhuma situação em 

que não se envolva intenção, se caracterize o bullying. 

Deve-se também apresentar a pratica do ato de forma repetitiva, ou seja, se exige uma 

habitualidade da conduta, não basta apenas uma vez, duas vezes, de forma muito esporádica, distante no 

tempo, isso não faz produzir a intimidação sistemática. 

Outro ponto importante é que ocorre sem motivação evidente, não há nada que necessariamente 

justifique aquela violência ou agressão que é praticada contra a pessoa, quando não há motivação clara e 

evidente que se consiga tipificar aquela conduta como bullying. 

O sujeito ativo dessa conduta pode ser um individuo ou um grupo de pessoas, ou seja, pode ser 

monosubjetivo ou plurisubjetivo, atuando para praticar esta violência física ou psicológica. Do mesmo 
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modo a vítima, que também pode ser um indivíduo ou mais pessoas, envolvida no sofrimento causado por 

eles. A todos esses elementos elencados dá-se o conceito do que é o bullying, conforme os ditames legais. 

O artigo segundo, caput, dispõe sobre as formas de intimidação sistemática, como humilhação, 

intimidação, discriminação, e além dessas, o nosso legislador nomeou outras formas, ampliando o rol de 

tipos de bullying e sua proteção, visto que tais atos ferem os direitos da personalidade da pessoa humana. 

 

Art. 2o  Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência física ou 

psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: 

I - ataques físicos; 

II - insultos pessoais; 

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; 

IV - ameaças por quaisquer meios; 

V - grafites depreciativos; 

VI - expressões preconceituosas; 

VII - isolamento social consciente e premeditado; 

VIII – pilhérias 

 

Parágrafo único.  Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores (cyberbullying), 

quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a violência, 

adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. 

 

 

O parágrafo único trata especificamente do cyberbullying, muito presente devido ao crescente 

avanço da tecnologia. É a intimidação sistemática que acontece no ambiente virtual, usando instrumentos 

próprios da internet para depreciar, incitar a violência, adulterar foto, fazer piadas e trocadilhos de mau 

gosto com os nomes dos indivíduos, seus dados pessoais, com intuito de criar meios de constrangimento 

psicossocial. 

O legislador no seu artigo 3º dispõe da classificação dos atos praticados, portanto, a lei se 

preocupa com a descrição, a definição do que é a intimidação sistemática, as características, condições e 

formas como acontecem essas condutas, mas lei não é voltada apenas para esfera penal, visto que tem 

como objetivo introduzir um programa para combater todas essas características e situações que 

acontecem comumente na sociedade. 

As vítimas do bullying podem ter direito a receber indenização. Mesmo antes dessa lei entrar em 

vigor, a jurisprudência já vinha dando ganho de causa para as vítimas, tutelado pelo código civil, 

obrigando aos agressores a pagar determinada quantia dependendo da natureza da agressão feita. 

 

3. QUANDO O NOME CVIL DAS PESSOAS NATURAIS CAUSAM CONSTRAGIMENTO 

SENDO VÍTIMAS DO BULLYING  

 

Existem situações em que a prática do bullying é diretamente relacionada em razão do nome civil 

da pessoa natural. Nomes considerados vexatórios, de duplo sentido, ou que até mesmo pelo erro na 

grafia, possam ser alvos de brincadeiras nocivas aos seus portadores, são casos em que a lei considera 
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passivos de mudança pois, como visto, apesar do caráter imutável, a impossibilidade de mudança do 

nome civil não pode se sobrepor à proteção da dignidade da pessoa humana, que é um bem jurídico 

consagrado na Constituição e norteia a caracterização dos chamados direitos da personalidade. 

Não há delimitação do que seria um nome correto e o incorreto. Paira o bom senso, antes de tudo, 

sendo uma opinião subjetiva do registrador ao orientar os pais, com a finalidade de evitar que a escolha 

do nome acarrete em algum prejuízo futuro para o registrado. Nos casos em que a motivação da mudança 

se dá por mero erro na grafia, como por exemplo, “Creuza” no lugar de “Cleuza”, uma vez constatado o 

equívoco, a alteração se dá sem maiores problemas, e por via administrativa. O cerne da questão no 

entanto se dá quando o nome escolhido pelos pais, expõe o indivíduo ao ridículo, deixando-o exposto a 

toda sorte de constrangimentos.  

Em tais casos a Justiça, uma vez provocada, por meio do Juiz e do Ministério Público, deverá 

verificar se a alteração trará consequências à sociedade. Faz-se necessária uma análise criteriosa do 

pedido, bem como da documentação acostada, visando prevenir que a alteração não se constitua um meio 

de causar fraude contra terceiros.  Neste ponto, são comumente requisitadas Certidões negativas de feitos 

nas Justiças Federal e Estadual, eventuais certidões negativas de cartórios de protestos, bem como demais 

documentações que visem demonstrar a boa fé do autor do pedido de alteração, a pertinência jurídica do 

pedido e a comprovação fática de que o pedido de alteração visa tão só e unicamente atender ao anseio de 

garantir a dignidade do autor, fazendo cessar os episódios de constrangimento e angústia suportados. 

A relação de angústia e constrangimento advindos do nome que a pessoa carrega, geralmente 

surge a partir do momento em que o indivíduo passa a ter consciência das suas relações sociais. Deste 

modo, é geralmente na infância e adolescência, que essas situações começam a se tronar repetitivas, 

causando inúmeros danos ao indivíduo. Entretanto, o Brasil se tornou exemplo de que nem sempre na 

infância e adolescência esse problema acontece. Ocorre que em alguns casos, o nome passou a ser 

considerado vexatório depois de já consolidado e afetuado à pessoa que o detém.  

 

Em meados de 1996, o Governo Federal lançou campanha publicitária em larga escala, em todo 

território nacional, especialmente na televisão, visando a prevenção ao HIV, estimulando o uso de 

preservativos, diante da alta incidência de casos àquela época. Ocorre que na peça publicitária, um 

indivíduo simula uma conversa com seu órgão genital, e o chama pelo nome de Bráulio. Referida 

campanha acabou sendo de grande repercussão nacional, caindo na “boca do povo”, devido 

principalmente ao bom humor com o qual tratava o tema, no entanto a nomeação do órgão genital acabou 

trazendo diversos problemas aos portadores do meso nome em todo Brasil, pois muitos passaram a ser 

ridicularizados, o que acabou ocasionando tempos depois na mudança da campanha publicitária, que 

excluiu o nome do contexto anteriormente exposto. 
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Sobre referido caso, encontramos na Jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, o caso de um jovem de 17 anos que, no ano de 2012, portanto já passados alguns anos da 

veiculação da campanha publicitária, conseguiu autorização judicial para mudança do seu nome civil, 

excluindo o nome “Bráulio”, senão vejamos: 

 

 

AÇAO DE RETIFICAÇAO DE REGISTRO CIVIL. PRENOME QUE REMETE À 

DENOMINAÇAO ATRIBUÍDA AO ÓRGAO REPRODUTOR MASCULINO EM 

CAMPANHA PRETÉRITA, VEICULADA PELO GOVERNO FEDERAL. ALEGADA 

EXPOSIÇAO A CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO NESSE 

SENTIDO, AINDA QUE FRÁGIL. ADEMAIS, FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE 

PERSISTE ATÉ OS DIAS ATUAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXEGESE DOS 

ARTS. 57, CAPUT E 109 DA LRP. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

EXCLUSAO DO PRENOME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. , da comarca de Campos Novos (2ª 

Vara Cível), em que é apelante Braulio Edgar Deola, representado por sua mãe Solange 

Aparecida Deola:A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, dar provimento 

ao recurso. Custas legais.O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. 

Fernando Carioni, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Marcus Tulio Sartorato. 

Florianópolis, 4 de setembro de 2012.Processo AC 20120530108 SC 2012.053010-8 (Acórdão) 

Orgão Julgador Terceira Câmara de Direito Civil Julgado Partes Apelante: Braulio Edgar Deola, 

Advogado:  Herlon Rafael Mazo (25937/SC) Julgamento 3 de Setembro de 2012 Relator Maria 

do Rocio Luz Santa Ritta 

 

 

Como vê-se, a caracterização da necessidade de mudança do nome é algo bastante intimo, que 

afeta  diretamente a convivência em sociedade, devendo haver a comprovação da existência dos danos e a 

pertinência para concessão do pedido. Apesar da mudança motivada por razões ligadas ao 

constrangimento pelo caráter esdrúxulo do nome em si, as alterações de nome podem ser motivadas por 

razões diferentes, apesar daquela ser a que mais chame atenção. 

Existem casos em que o individuo clama por uma mudança no nome, visando unicamente a sua 

segurança, como nos casos em que são incluídos no programa de proteção à testemunha, ocasião em que 

muitas vezes mudam não só de nome, como também de endereço. Nesse momento a proteção à vida, a 

segurança do individuo se mostra um bem jurídico fundamental, justificando a autorização judicial para 

alteração do nome. 

Há ainda os casos que se mostram mais comuns nos dias atuais, aqueles em que o pedido de 

alteração é fundamentado no fato do indivíduo ter se submetido à cirurgia de mudança de sexo. Nestes 

casos, a manutenção do nome se torna algo extremamente constrangedor para o indivíduo visto que 

notoriamente sua aparência não mais condiz com o gênero do nome que carrega. Faz-se necessário em 

tais casos, logicamente, a apresentação de laudo médico que comprove a realização do procedimento 

cirúrgico, embasando assim o pedido de alteração. 

Em que pese à alteração do nome exigir requisitos e provas específicas que fundamentem o 

pedido, existem casos de conhecimento geral em que a justificativa para alteração do nome se mostra 

significativamente plausível apenas pela leitura do próprio nome. Um caso real em que a autora se 
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chamava Dinossaura, em homenagem às avós Dina e Isaura, bem como outros nomes reconhecidamente 

esdrúxulos, como Caio Pinto ou Décio Pinto, Adolfo Hitler, Amado Pinto, Graciosa Rodela, entre outros, 

em que não só o nome, como o pronome, em conjunto, caracterizam-se como constrangedores, e colocam 

o Brasil entre os países que mais relatam essas peculiaridades, sobretudo pelos registros anteriores às 

significativas mudanças trazidas pela Lei de Registros Públicos. 

 

3.1 Jurisprudência. 

 

Os Tribunais de todo o Brasil têm produzido vasta jurisprudência acerca das possibilidades de 

alteração do nome civil. Dentre as quais, vale destacar as recentes decisões que consideraram o direito 

dos transgêneros procederem com a alteração do nome independentemente da realização de cirurgia de 

mudança de sexo, senão vejamos: 

  

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. TRANSGÊNERO. 

MUDANÇA DE NOME E DE SEXO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE 

CIRUGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO. 

Constatada e provada a condição de transgênero da autora, é dispensável a cirurgia de 

transgenitalização para efeitos de alteração de seu nome e designativo de gênero no seu registro 

civil de nascimento. A condição de transgênero, por si só, já evidencia q ue a pessoa não se 

enquadra no gênero de nascimento, sendo de rigor que a sua real condição seja descrita em seu 

registro civil, tal como ela se apresenta socialmente. NEGARAM PROVIMENTO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70067669895, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rui Portanova, Julgado em 03/03/2016. 

  

Processo: AC 70067669895 RS Orgão Julgador: Oitava Câmara Cível Publicação Diário da 

Justiça do dia 07/03/2016. Julgamento: 3 de Março de 2016. Relator Rui Portanova. 

  

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. 

ALTERAÇÃO DO SEXO/GÊNERO DO AUTOR. TRANSEXUALISMO. AUSÊNCIA DE 

CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL. VIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO 

REGISTRO. 

 

Considerando que a identificação pelo gênero não é morfológica, mas, s im, psicológica e que o 

apelante comporta-se e identifica-se como um homem, seu gênero é masculino, sobrepondo-se à 

sua configuração genética, o que justifica a alteração no seu registro civil, assegurando o 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Apelação provida. 

  

(Apelação Cível Nº 70064746241, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/09/2015). 

  
 

Decisão similar pôde ser encontrada em Pernambuco, senão vejamos: 

  
Constitucional. Civil. Processual Civil e Registro Público. Alteração de nome e sexo em assento 

civil de nascimento sem a realização de cirurgia de redesignação sexual. Requerente portadora de 

transexualismo (CID-10 F 64.0), devidamente comprovado nos autos mediante atestado médico e 

fotografias. Desnecessidade e inviabilidade de realização de procedimento cirúrgico. Pedido com 

precedente no artigo 109 da Lei nº 6.015/73 e na Jurisprudência. Feito de jurisdição voluntária. 

Prova material incontroversa. Caráter social da ação. Adequação da realidade psicossocial da 

requerente à realidade jurídica. Efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa 
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humana. Novo prenome proposto que se adequa a identificar a requerente sem dificuldade, ante a 

semelhança com o anterior. Utilização do nome anterior apenas para fins de nome de fantasia 

profissional, nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 6.015/73. Parecer favorável do Ministério Público. 

Procedência dos pedidos deduzidos na exordial. 

  

(TJPE, Proc. nº 0180-59.13, Rel. Juiz de Direito José Adelmo Barbosa da Costa, j. 08/04/2013). 

 

  

Muito embora o direito proteja aqueles que se sintam constrangidos com seu nome, albergados 

pelo principio da dignidade da pessoa humana, vê-se extensamente na jurisprudência casos de 

indeferimento do pedido, pois notadamente em grande parte dos casos, o pedido para alteração se dá por 

mero dissabor do individuo com seu nome, não conseguindo embasamento para os pedidos.  Neste 

sentido: 

  

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PRENOME. MERA INSATISFAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU CONSTRANGIMENTO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. MUDANÇA NÃO MOTIVADA. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. ¿ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME. 

- É possível a alteração do nome por exceção e motivadamente. Inteligência 

dosartigos 56, 57 e 58 da Lei nº 6.015 /73. Mero descontentamento com o prenome não autoriza a 

modificação pretendida. Apelação desprovida. (TJRS; AC 0150399-12.2015.8.21.7000; Santa 

Rosa; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 26/08/2015; DJERS 

31/08/2015 ) VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os autos acima identificados. 

  

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001774720148150141, 3ª Câmara 

Especializada Cível, Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 19-11-

2015). 

  

Portanto, a Jurisprudência pátria consagra o entendimento da importância do nome civil em 

consonância direta com a dignidade do individuo, concedendo a alteração nos casos em que há 

configuração da situação vexatória, em detrimento da dignidade da pessoa humana, e rechaçando aqueles 

pedidos que se embasam apenas por mero capricho pessoal, em desrespeito à prerrogativa da 

imutabilidade. Fica claro o caráter excepcional da possibilidade de alteração, e a necessidade de se 

fundamentar com absoluta observância aos ditames legais, o pedido de alteração.  

Por fim, regido pelo princípio da imutabilidade, o nome civil tem caráter definitivo o que assegura 

uma garantia jurídica ao seu portador. Porém, acompanhando a evolução da sociedade, devido a grande 

demanda dos casos no qual a pessoa sofre a prática de bullying, e o seu nome causa constrangimento na 

sua vida em sociedade, pode-se alterar este princípio. Uma vez que, o resultado dessa evolução é o 

pensamento conjunto com o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando o respeito e 

reconhecimento de sua proteção.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Como regra geral, ninguém pode alterar seu prenome por qualquer motivo, em respeito ao 

princípio a imutabilidade, pois o nome possui um caráter absoluto, definitivo. Entretanto a legislação 

permite a sua alteração nos casos previsto em lei, como nos casos em que a pessoa se sinta constrangida e 

tenha seu direito personalíssimo violado. 

Com relação aos casos caracterizados bullying, tema muito atual e que foi instituído até por 

legislação própria no meio jurídico, é necessária uma conscientização de todos para se combater tal 

prática. A jurisprudência consagra seu entendimento voltado para importância do nome civil e sua ligação 

direta com a dignidade da pessoa humana, concedendo a sua alteração nos casos de constrangimento 

relacionados á intimidação sistemática.  

Portanto, é de suma importância o momento da declaração do registro público de nascimento, para 

que não cause problemas futuros, no decorrer do ciclo de vida do indivíduo. Visto que, a sua alteração é 

um procedimento complexo, como dito, o juiz deve avaliar os vários aspectos que irá causar no meio 

social que a pessoa vive, pois o nome liga a pessoa a sua personalidade e tudo aquilo relacionado a ela. 
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