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MENSAGEM 
DOS EDITORES
 
O Jornal Direito & Pesquisa é um veículo voltado para publicação e 
disseminação dos trabalhos produzidos pelos alunos da Graduação da Escola de Direito 
de Brasília ao longo das disciplinas curriculares, dos grupos de estudo e/ou de pesquisa.   
Além disso, o Jornal serve também para comunicação dos trabalhos desenvolvidos 
pelos professores da Instituição.

Nesta 8ª Edição, o Jornal Direito & Pesquisa destaca os trabalhos apresentados pelos discentes da 
graduação no Seminário de Iniciação Científica no primeiro semestre de 2016. 

EQUIPE CEPES

Desejamos a todos uma boa leitura!

Profa. Janete Ricken e Prof. Hector Vieira
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Prof. Guilherme Pupe da Nóbrega 

Inserto no artigo 5º, LV, da CF, o 
contraditório, por algum tempo, foi 
enxergado apenas como direito das 
partes à bilateralidade da audiência.

O CPC/2015, nada obstante, coroa 
o ápice de um processo de gradati-
va hipertrofia do contraditório, que 
tem na adequada informação à parte 
e na oportunização de sua manifes-
tação instrumentos-meio para seu 
verdadeiro fim, que é a possibilidade 
real e efetiva de influenciar a decisão 
que haverá de ser tomada. Bem rep-
resentam essa evolução para um 
contraditório substancial, a propósi-
to, a possibilidade de o juiz dilatar 
prazos com vistas à preservação do 
contraditório, prevista nos arts. 139, 
VI, e 437, § 2º, e a necessidade da 
observância do “contraditório efe-
tivo” como pressuposto para que 
questão prejudicial decidida seja 
alcançada pela coisa julgada mate-
rial, na forma do artigo 503, § 1º, II.

Essa leitura do contraditório, como 
exposta acima, sofistica-se mais 
conforme a desenvolvemos. Isso 
porque, pressupondo o contra-
ditório efetivo a capacidade de a 
parte influenciar a decisão, a con-
clusão há de ser no sentido de que 
inexistirá poder de influência sem-
pre que a decisão for proferida à rev-
elia das partes, surpreendendo-as.

Se é basilar que elemento novo, fáti-
co ou jurídico, assegura à outra o 
direito de manifestar-se (arts. 437, § 
1º, e 436), não deveria soar estranho 
que o juiz, sujeito do processo, deva 
oportunizar às partes manifestação 
acerca de ponto novo ou que, ainda 
que não se cuide de inovação, lhe 
haja escapado anteriormente à per-
cepção, embora repercuta na decisão.
Disso deflui que, na equação que 
resulta no contraditório como di-
reito de efetivamente influenciar a 
decisão judicial, se a reação é ônus 
da parte, a adequada informação 
é dever judicial para que a parte 
tenha condições de se desincumbir 
daquele ônus, o que será simples-
mente impossível quando a parte 
é surpreendida. Daí as normas in-
sertas nos artigos 9º e 10, que con-
cernem à vedação a que as partes 
sejam surpreendidas por decisões a 
respeito das quais não tenham tido 
poder de previamente se manifestar 
a respeito e que impõem ao juiz o 
dever de consultá-las previamente.

A vedação às decisões-surpresa 
como corolário do contraditório 
não é propriamente uma invenção 
brasileira, encontrando inspiração 
nos Códigos de Processo Civ-
il alemão (139, 2), italiano (arts. 
101 e 183), português (art. 3º, 3) e 
francês (artigo 16). Diferentemente 

do direito alienígena, porém, o 
CPC/2015 trouxe em seu bojo não 
apenas uma regra geral, mas uma 
profusão de dispositivos impondo 
o dever de informação e de consulta 
às partes. Além dos artigos 9º e 10, 
cuja observância é estendida aos tri-
bunais pelos arts. 927, § 1º, e 933, há 
a necessidade de prévia advertência 
para imposição de sanção por ato 
atentatório à dignidade da juris-
dição (art. 77, § 1º) — exigência essa 
estendida ao processo de execução 
(art. 772, II) —, informação a res-
peito da eventual inversão do ônus 
da prova previamente à instrução 
(art. 373, § 1º) e imperiosa oitiva 
das partes diante da constatação 
oficiosa de fato superveniente sus-
cetível de influenciar no julga-
mento (art. 493, parágrafo único).

Naturalmente, há exceções. O ar-
tigo 9º põe a salvo da necessidade 
de consulta prévia as hipóteses de 
tutela provisória liminar, seja de 
urgência, seja de evidência (quan-
to a essa última, apenas nos casos 
dos incisos II e III do art. 311), 
além, ainda, da situação prevista 
no artigo 701. São exceções, con-
tudo, que apenas reforçam a regra.

CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL 
E VEDAÇÃO ÀS 

DECISÕES-SURPRESA
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 O Ensino Jurídico no Brasil 
é um espaço dotado de uma série de 
características muito peculiares em 
comparação com o ensino superior em 
outros campos. O ensino jurídico está 
imbricado com outros subsistemas de 
produção de legitimidades do conhe-
cimento e articulações do cotidiano, 
principalmente nas esferas da vida 
política do Estado Brasileiro. Há vasta 
literatura, por exemplo, dentro das te-
orias constitucionais que trabalham a 
relação entre a Constituição, paradig-
ma normativo moderno, e os sistemas 
político, econômico, religioso das so-
ciedades². 

 
 Neste breve texto, o que se 

pretende é levantar algumas reflexões 
acerca do atual status do ensino jurídi-
co no Brasil para tentar compreender 
qual é o papel deste espaço na forma-
ção discente e nos sistemas de justiça. 

 Atualmente, o curso de Di-
reito no Brasil conta com a maior 
quantidade de discentes matriculados. 
Enquanto em 2009 o curso possuía 
651.730 matriculados, em 2015 o nú-
mero de matrículas superou 853 mil³.   
Cabe ressaltar que apenas no Distrito 
federal, o número de matriculados su-
pera os 29,5 mil na rede privada em 
cursos presenciais. Com base nos da-
dos do Censo do INEP, o Mapa do En-
sino Superior 2016 indicou que o cur-
so de Direito é o mais procurado entre 
as instituições de ensino superior da 
rede privada, 721 mil matrículas. Nou-
tro giro, a taxa de desistência do curso 
em 2014 alcançou 48,1%4. 

O bacharelismo ocupa uma posi-
ção de destaque na tradição cultural 
brasileira, especialmente no tocante 
ao dimensionamento simbólico do 

pertencimento a um espaço restrito de 
produção do conhecimento e privile-
giado de status político5.  Os números 
explicam a força do imaginário social 
e a assustadora expansão do curso, 
trazendo à tona o debate entre quan-
tidade e qualidade.

Faria aponta:
O resultado desse conheci-

mento alienante é conhecido: a 
formação de uma conjunto de 
ideias gerais, proposições falsa-
mente científicas, juízos éticos 
e pontos de vista hegemônicos, 
todos contribuindo para a con-
solidação de um discurso apa-
rentemente objetivo e técnico, 
ideologicamente depurado e 
capaz de provocar efeitos de re-
alidade e coerência, de projetar 
uma dimensão harmoniosa das 
relações sociais e de justificar a 
imposição de um padrão espe-
cífico de dominação com base 
na natureza das coisas6. 

Que a crise no ensino jurídico está 
conectada às múltiplas variáveis que 
envolvem a manutenção de um espaço 
privilegiado de produção de um co-
nhecimento pretensiosamente sacrali-
zado, com contornos de verdade, isso 
já se sabe.  

Contudo, é preciso ampliar a dis-
cussão para explicitar outros dilemas 
para a reflexão adequada da qualidade 
da estrutura do Ensino Jurídico hoje 
no Brasil, sobretudo na rede privada. 
Esses dilemas envolvem, claro, as de-
mandas econômicas, mas, também, 
o reconhecimento da importância de 
iniciativas de pesquisa e extensão, in-
terconexão entre os graus de instru-
ção, o diálogo profundo e consistente 

com o corpo discente e, dentre outros, 
a valorização adequada do corpo do-
cente acadêmico7.  

Os dados não dizem por si sós, de-
mandam uma interpretação cuidadosa 
para fins distintos. De fato, é explicita 
a democratização do acesso ao curso 
de Direito no Ensino Superior, mas há 
uma fatura a se pagar por isso. É ne-
cessário se questionar o que isso sig-
nifica. 

A busca pela resposta adequada a 
esta questão impõe a necessidade de 
revisitação dos paradigmas estruturais 
de um ensino jurídico pós-colonial e 
o enfrentamento dos apelos mercado-
lógicos impressos sobre a forma como 
se pensa a formação em Direito. A 
catarse precisa ser realizada para dar 
vazão à crise instalada no Ensino Ju-
rídico brasileiro e, consequentemente, 
poder-se avançar sobre questões que 
envolvem qual é o tipo de formação 
que se espera de um egresso da acade-
mia jurídica8  e qual tipo egresso que o 
sistema de justiça precisa. 

¹Doutorando em Direito pela Universidade de Brasília. 
Pesquisador do CEPES/IDP, sociólogo e advogado. 

  ²HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facti-
cidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. 1, p.113-168; NE-
VES, Marcelo. Luhmann, Habermas e o Estado de Direito. Lua 
Nova: revista de cultura e política. Ed 37, pág. 96. CEDEC: São 
Paulo, 1996; KANT DE LIMA, Roberto. Por uma Antropologia 
do Direito no Brasil. In: Falcão, Joaquim de Arruda. Pesquisa 
Científica e Direito. Recife: Massagana, 1983. 

  ³INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDO E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse Estatística da 
Educação Superior 2015. Brasília: Inep, 2016. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinop-
se. Acesso em: 8 out 2016. 

  4Idem. 
  5FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: 

Loyola, 2008.  GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios 
em antropologia interpretativa. Tradução de Vera Mello Josce-
lyne. Petrópolis: Vozes, 1997, 366 pp.

  6FARIA, José Eduardo. A Noção de Paradigma na Ciên-
cia do Direito: notas para uma crítica ao idealismo jurídico. 
IN: FARIA, José Eduardo (org). A Crise do Direito numa So-
ciedade em Mudança. Brasília: Unb, 1988. P. 26. 

  7Nesse sentido, Roberto Freitas e Luciana Barbosa de-
senvolvem melhor o argumento em: MUSSE, Luciana Barbosa; 
FREITAS FILHO, Roberto. Docência em direito no Brasil: uma 
carreira profissional? Revista Jurídica da Presidência [Recurso 
Eletrônico], Brasília, v. 17, n. 111, fev./maio 2015. Disponível 
em: <http://dspace/xmlui/bitstream/item/19400/Luciana%20
Barbosa%20Musse.pdf?sequence=1>. Acesso em: 15 julho 
2015.

  8Já debati este mesmo assunto em outra oportunidade: 
VIEIRA, Hector Luís Cordeiro. O ensino jurídico em busca de 
um novo paradigma estruturante: a construção de competên-
cias e habilidades na educação superior em direito e o hiato 
entre a Resolução n. 9 e o Projeto Tuning. In: SILVA, Larissa 
Tenfen e XIMENES, Julia Maurmann. Ensinar direito o Direi-
to. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 41-70. 

O ENSINO JURÍDICO EM CRISE: 
UMA CATARSE NECESSÁRIA

Hector L. C. Vieira¹
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Nathalia Vergara

ABELHA, Marcelo. Manual de Execução Civil. 5ª. ed. rev., atual. - Rio de 
Janeiro: Forense, 2015.
ASSIS, Araken de. Manual da Execução – 19. ed. rev., atual., e ampl. - São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

CADERNO DE PROCESSO CIVIL: 
EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

O caderno de processo civil idealiza a apresen-
tação da matéria pela perspectiva de alunos grad-
uandos, a fim de disponibilizar ao leitor uma 
abordagem objetiva e didática do conteúdo. A 
ideia de produzir um material por estudantes 
se torna interessante à medida que são identi-
ficados tempestivamente instrumentos de es-
tudo que facilitam a compreensão da matéria.
 
Isso porque os alunos são o público alvo, por excelên-
cia, do contato inicial com o conteúdo, o que, de certo 
modo, permite a visualização honesta de dificuldades 
que obstaculizam o domínio buscado no assunto.
 
Com efeito, percebeu-se que a utilização de 
fluxogramas e de gráficos descortinam uma 
abordagem teórica, deveras vezes de difícil as-
similação, em especial, sobre o conteúdo de pro-
cesso civil: execução e cumprimento de sentença. 

A atividade jurisdicional executiva se pro-
cede no interesse do exequente, ten-
do como escopo satisfazer-lhe o interes-
se de alçar à mesma situação patrimonial 
que lhe seria de direito caso não houvesse o in-
adimplemento do devedor. Essa atividade juris-
dicional executiva compreende tanto a execução 
autônoma, fundada, em regra, em título executivo 
extrajudicial, quanto o cumprimento de sentença, o 
qual busca a satisfação de título executivo judicial. 

No entanto, existem diferenças substanciais nas 
normas  aplicáveis à execução autônoma e ao 
cumprimento de sentença, bem assim são de-
mandadas distintas medidas executivas a depend-
er da natureza da obrigação que se busca satis-
fazer - de fazer ou de não fazer, de pagar quantia 
certa, de entregar coisa ou de prestar alimentos.
 
Diante disso, gráficos, contendo as palavras-chave 
de determinado conteúdo da disciplina, se mostr-
aram um importante aliado para evidenciar es-
sas distinções, mediante o destaque das carac-
terísticas específicas do que está sendo estudado. 

Por outro lado, a mera absorção da definição de insti-
tutos particulares da função executiva, por si só, não 
é suficiente para, de fato, compreender o itinerário 
processual na completude e complexidade em que 
se desenvolve. Daí que instrumentos, como fluxo-
gramas, permitem localizar esses institutos dentro 
do procedimento, de modo que o leitor consiga 
identificar a abrangência do seu objeto de estudo.

Assim, pretende-se com a elaboração do caderno 
de processo civil apresentar o conteúdo de sorte 
que sejam reduzidos os entraves naturais à sua clara 
compreensão. Para tanto, valer-se de instrumentos, 
como fluxogramas e gráficos, fiam-se os colabora-
dores do projeto, constituir eficiente estratégia.  
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ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2014.

NÓBREGA, Guilherme Pupe da. Jurisdição Constitu-
cional - Limites ao subjetivismo judicial. Saraiva (Série 
IDP - pesquisa acadêmica): São Paulo, 2014.

Arthur de Oliveira Calaça Costa
Karen França de Oliveira

A ANÁLISE DO REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DA REPERCUSSÃO

GERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
PELO STF, DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E 

SUA RELAÇÃO COM O WRIT OF CERTIORARI 
NORTE-AMERICANO

O presente trabalho teve 
como objetivo analisar, to-
mando o writ of certiorari 
como referência funcional 
no direito norte-ameri-
cano, a compatibilidade 
da votação da existência 
de Repercussão Geral no 
Plenário Virtual com o de-
ver de fundamentação das 
decisões judiciais, consa-
grado no art. 93, IX da CF.

Reconhecida a insufi-
ciência de um discurso 
fundado em elementos 
puramente normativos e 
pressupostos e, consequen-
temente, a superação da 
busca por verdades absolu-
tas em prol do atingimento 
daquilo que é razoável, o 
principal objeto de análise 
da legitimidade do provi-
mento jurisdicional passa 
a ser o discurso jurídico 
que o alicerça1 , denotando 
a essencialidade do dever 
de motivação das decisões.

Nesse contexto, dada a in-
fluência histórica exercida 
pelo modelo de controle 
de constitucionalidade 
norte-americano2 , a análise 

1 NÓBREGA, Guilherme Pupe da. Jurisdição Constitucional 
- Limites ao subjetivismo judicial. Saraiva (Série IDP - 
pesquisa acadêmica): São Paulo, 2014, p. 31.
2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2014, pp. 727 e ss.

da conformação do writ of 
certiorari se mostrou útil 
à compreensão funcion-
al da Repercussão Geral, 
bem como uma análise de 
como este instituto tem se 
compatibilizado com o ar-
cabouço constitucional vi-
gente. Nos Estados Unidos, 
o certiorari, de modo geral, 
pode ser entendido como 
um filtro que possibilita 
uma seleção discricionária, 
pelos magistrados, dos 
casos a serem dados o writ.

Tal discricionariedade, 
pensamos, não se compat-
ibiliza com o art. 93, IX 
da CF, que estatui o dev-
er de fundamentação das 
decisões judiciais, pois a 
ausência completa de fun-
damentação configuraria 
manifesta ofensa à própria 
inafastabilidade de juris-
dição, também homenage-
ada em nossa Carta Magna.

Neste sentido, a partir da 
leitura do art. 324, § 3º 
do RISTF, vislumbrou-se 
a possibilidade de que, 
quando da apreciação do 
requisito da repercussão 

geral de um Recurso Ex-
traordinário, restasse 
vencido o relator – tendo 
este votado pela existên-
cia de repercussão ger-
al –, sem que houvesse 
manifestação expressa de 
qualquer um dos minis-
tros contra a admissibili-
dade. Nesse cenário, o que 
aconteceria, ao final, seria 
um RE não admitido por 
ausência de repercussão 
geral, com uma única 
manifestação reconhecen-
do, de forma evidente-
mente contraditória, a ex-
istência daquela, qual seja, 
o voto vencido do relator.

Para o teste da hipótese de 
pesquisa mencionada, foi 
feito um recorte temporal 
na jurisprudência constan-
te no portal do STF3 , re-
stringindo ao ano de 2014, 
dentre os processos em 
que foi julgada a existên-
cia de repercussão geral.

De fato, verificou-se a 
ocorrência do evento nos 
AREs 790.813 e 728.181. 
Em ambos os casos, não 
houve novo relatório ou 

3 Disponível em:<http://www.stf.jus.br/portal/jurispruden-
ciaRepercussao/pesquisarProcesso.asp>. Acesso em: 8 Jun 

2015. 

voto, mas apenas prolação 
de uma ementa negando a 
existência de repercussão 
geral por parte do minis-
tro designado para lavrar o 
acórdão.  Em suma, nesses 
dois resultados, o recor-
rente teria acesso apenas 
a dois documentos, um 
voto, do relator vencido, 
afirmando a existência de 
repercussão geral, e out-
ro contendo apenas uma 
ementa em sentido absolu-
tamente contrário, situação 
que se entende incom-
patível com o dever con-
stitucional de fundamen-
tação das decisões judiciais.

Outro resultado observa-
do diz respeito à equiva-
lência argumentativa en-
tre as ementas e os votos 
dos relatores originários, 
demonstrando a singeleza 
da fundamentação conti-
da mesmo nos votos, re-
forçando a preocupação 
com o dever de funda-
mentação das decisões. 
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O CRISE DE REPRESENTATIVIDADE 
DO  PARLAMENTO BRASILEIRO: O FIM 
DO MONOPÓLIO DE REPRESENTAÇÃO 

DOS PARTIDOS POLÍTICOS E OS NOVOS 
DESAFIOS DA CASA LEGISLATIVA

João Paulo Resende Borges

As recentes manifestações populares expressaram a 
insatisfação da população com as instituições políticas 
brasileiras, especialmente com o Congresso Nacional. 
Em consequência, consolidou-se a visão de que o Bra-
sil passa por uma crise de representatividade fruto de 
características do nosso sistema político, tais como: 
hiperpartidarismo e fragmentação partidária; per-
sonalismo eleitoral; voto em lista aberta; infidelidade 
partidária; e financiamento privado de campanha. 

 Entretanto, essa crise, ainda que agra-
vada por tais características, não é exclusiva 
do Brasil e, segundo Manin (2006), consti-
tui-se, na verdade, em uma crise do modelo de 
representação calcado nos partidos políticos. 
 Em um contexto de sociedade em rede, de-
mandas plurais e comunicação globalizada, os par-
tidos políticos perderam o monopólio da repre-
sentação política em diversos países. Eles não são 
mais os responsáveis únicos pela a execução das de-
cisões e da produção de consensos e consentimen-
tos, uma vez que os cidadãos não mais se orientam 
por adesão e lealdade simples e automáticas, tumul-
tuando as identidades políticas (Nogueira, 2014).
 
 Nesses termos, os debates não têm mais como 
o epicentro os partidos ou o Parlamento e ocorrem, 
precipuamente, antes das decisões e no espaço públi-
co, em especial nos meios de comunicação. Assim, os 
partidos tornaram-se menos funcionais e menos ca-
pazes de interagir de modo virtuoso com sociedades 
plurais, fragmentadas, reflexivas, velozes e explosivas. 

 Não obstante, a crise dos partidos não significa 
o fim da representação no âmbito do Parlamento. Essa 
Casa continua sendo o local das decisões primordiais 
da sociedade, dado que permanece como sendo for-
muladora das leis, dotadas de poder coercitivo e que, 
em última instância, regulam a vida em sociedade. 

 Mas, deve-se atentar para o fato de que a res-
olução dos conflitos sociais não passa mais pela ne-
gociação restrita ao âmbito do Congresso Nacional e 
pela consequente imposição de regras.  Na real-
idade, o Parlamento deve garantir que o diálogo prev-
aleça como forma de expressar e resolver conflitos 
entre as partes da sociedade, na linha do que, de fato, 
se constitui a representação político-democrática.

 Nesse sentido, a representação política, 
em si, não estaria em crise. A crise seria do mod-
elo de representação partidária, que deve grad-
ualmente ser substituído por um novo modelo 
de representação mais participativo, mas que não 
se confunde com o autogoverno (Manin, 2006).

 O novo contexto sociocomunicativo passa a 
exigir, portanto, um aprimoramento da função leg-
islativa: um novo arranjo mais aberto para o social, 
mais próximo da lógica da cidadania participativa 
(Nogueira, 2014). O Legislativo deve focar em novos 
arranjos de comunicação com a sociedade e viabili-
zar que os representados se afirmem como parceiros. 

 Dessa forma, independentemente das carac-
terísticas do sistema político das diferentes nações, em 
comum, há uma crise partidária que somente pode ser 
superada por maior abertura social das casas legislati-
vas, inclusive no caso do Congresso Nacional brasileiro. 
MANIN, B. Los Principios del Gobierno Representativo. Versión de Fernando Vallespín. 2006.

NOGUEIRA, Marco Aurélio. Representação, crise e mal-estar institucional. Publicado em Soc. estado. vol.29 no.1 
Brasília Jan./Apr. 2014.

a crise dos partidos não 
significa o fim da representação no 

âmbito do parlamento.
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 O presente artigo possui o intuito de demons-
trar que há uma relação entre a ideia de niilismo filo-
sófico com o positivismo jurídico, sobretudo o positi-
vismo ideológico e o ceticismo ético.

 Primeiramente, tem-se o niilismo como cor-
rente ideológica decorrente de uma represália à teoria 
ontológica de Parmênides. Embora não seja explicita-
da com esse nome, é possível observar sua essência, 
com a teoria do sofista Górgias. Em suma, esse autor 
defenderia que o nada existe.

Posteriormente, Jacobi apresenta a nomenclatu-
ra niilismo (do latim: nihil, nada) que será mais bem 
aprofundada por Nietzsche. A teoria desse autor se 
faz presente nas suas mais diversas obras e em fra-
ses célebres como em Assim Falou Zaratustra: “Deus 
está morto”. Segundo Eduardo Carlos Bittar, o niilis-
mo nietzschiano pode ser traduzido de duas formas: 
O incompleto/passivo ou completo/ativo. A primeira 
forma seria uma contemplação da morte e destruição 
do Deus cristão, já a segunda seria além da contempla-
ção, a e fundação de uma cultura de superação desta 
ausência pela vivência de novos valores laicizados e in-
dependentes da opressão deste jugo.

 Influenciados pela ideia de Nietzsche, tem-se o 
niilismo político na Rússia, como pode ser observado 
até mesmo em sua literatura, como Os Irmãos Kara-
mazov de Dostoiévski e Pais e Filhos de Turgeniev. Em 
síntese, o niilismo político é um movimento politica-
mente organizado que rejeita a autoridade da igreja, 
Estado e família.

 Outra forma de niilismo apresentada é a do 
niilismo moral, ou também chamada de amoralismo. 
Nessa forma, há a negação de uma moral e através de 
métodos como o apresentado por Sinnott-Armstrong 
pela Teoria do Erro e Expressivismo. Robert Joyce e 
Leslie Mackie apresentam a arguição para obter tais re-
sultados comprovando o amoralismo.

Posteriormente, há a apresentação das diferentes e 
principais escolas jurídicas. De um lado, o Positivismo 
Jur    ídico, sobretudo as ideias associadas a um ce-
ticismo ético, e em oposição, de outro lado, o direito 
natural, ou jusnaturalismo.

 A partir daí, apresentadas a teoria niilista e a teoria 
do positivismo e jusnaturalismo, apresentam-se casos 
em que o niilismo pode ser aplicado e então podem en-
trar em contradição. Esse é o caso de qualquer questão 
que possa envolver uma ideologia religiosa, como é o 
caso do aborto ou da bioética. Segundo niilistas, não 
há sentido em colocar a religião nessas questões. 

No entanto, afastando a religião ou a ausência de 
qualquer tipo de moral, entra-se na questão do posi-
tivismo ideológico – a aplicação da lei sem qualquer 
tipo de escrúpulos éticos. E com isso, geram-se prece-
dentes, como o caso de Adolf Eichmann e o Tribunal 
de Nuremberg.

A IDEOLOGIA NIILISTA APLICADA ÀS 
DIFERENTES ESCOLAS JURÍDICAS

Rodrigo Alencar da Fonseca

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca: Nietzsche: Nilismo e Genealogia da Moral. Disponível 
em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67598/70208>. Último Acesso em: 
11/05/16. 

NINO, Carlos Santiago. Introdução à Análise do Direito. 1.ed. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2010.



9

Luciano Ramos

O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO 

NOVO CPC: A INOVAÇÃO PROCESSUAL
E O RESPEITO AOS REQUISITOS DE

DESCONSIDERAÇÃO DOS MICROSSISTEMAS

DIDIER, Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 
Introdução ao direito processual civil, parte geral e 
conhecimento. 17 ed. Salvador. Ed. Juspodvim, 2015. 
Vl.1

MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 
Processo Civil comentado: com remissões e notas 
comparativas ao CPC/1973/ José Miguel Garcia 
Medina. – 4. Ed. ver., atual. E ampl. – São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2016.

A par das discussões 
doutrinárias sobre a na-
tureza da pessoa jurídica, 
se é uma realidade técni-
ca, objetiva ou ficção, é 
inegável que o surgimen-
to da pessoa jurídica tem 
como desiderato a sep-
aração de vínculos obri-
gacionais e patrimoniais 
das pessoas físicas que a 
compõem para realização 
de determinada atividade. 
Todavia, na prática ocorre 
a figura do abuso, que 
neste caso, é, em regra, a 
confusão patrimonial ou 
desvio de finalidade en-
tre os sócios e a pessoa 
jurídica com a finalidade 
de não adimplir suas 
obrigações e se locupleta-
rem em face de terceiros.
 
Assim, com forte in-
fluência da doutrina an-
glo-americana Disregard 
of legal entity, o legislador 
atento à atuação jurisdi-
cional brasileira, que já 
aplicava a desconsider-

ação, permitiu-se elabo-
rar diversas disposições 
normativas próprias para 
determinados ramos do 
direito. Desta forma, sur-
giram os microssistemas 
de desconsideração da 
personalidade jurídica, 
por exemplo, os constan-
tes nas seguintes pre-
visões normativas:  i) art. 
50, CC (regra geral); ii) 
art. 28, Lei n. 8.078/90 
(Código do Consumi-
dor); iii) art.135 do Códi-
go Tributário Nacional; 
iv) art.4º, Lei n. 9.605/98 
(Meio Ambiente); v) 
art.34, Lei n.12.529/2011 
(Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência). 

Logo, com a previsão no 
CPC/2015 do incidente 
de desconsideração de 
personalidade jurídica, há 
uma inovação normativa 
por dispor deste instituto 
sob o viés processual, com 
a prudência de permitir a 
higidez dos requisitos dos 

microssistemas, servin-
do o art.133 e seguintes 
como mero instrumen-
to processual para regu-
lar a adequada aplicação 
do incidente. Portanto, 
é mister destacar, de for-
ma breve, algumas regras.

 O art. 133 expõe o res-
peito aos requisitos das 
normas esparsas sobre a 
desconsideração da pes-
soa jurídica. Já em seu 
parágrafo segundo, tem-
se a previsão de descon-
sideração inversa da per-
sonalidade jurídica, sendo 
aquela que desconsidera a 
pessoa física para atingir 
a pessoa jurídica na qual 
o sócio se fez valer para 
cometer abuso de direito.

O art. 134 prevê, de for-
ma lógica, que para haver 
o incidente, o pedido de 
desconsideração deverá 
ser superveniente à pe-
tição inicial - não sendo 
ação autônoma-, pois 

caso tenha sido requerida 
na petição inicial dispen-
sará o incidente e o sócio 
ou pessoa jurídica será 
citado. Acerca do contra-
ditório o art.135 exige, 
quando instaurado o in-
cidente, que seja citado o 
sócio ou a pessoa jurídica 
(desconsideração inver-
sa) para requerer pro-
vas no prazo de 15 dias. 
Ainda há indefinição no 
tocante à comunicação 
de terceiros interessados. 
Por fim, o art. 136 prevê 
que o incidente será re-
solvido por decisão inter-
locutória, desde que após 
a produção probatória, 
inclusive para viabilizar 
a recorribilidade da parte 
(sócio ou pessoa jurídica). 

Por fim, convém res-
saltar que os breves co-
mentários não esgotam 
as regras dos art.133 
ao 137 do CPC/2015.
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PORNOGRAFIA DE VINGANÇA E O DIREITO  
À IMAGEM  

BIBLIOGRAFIA : BUZZI,  Vitória Macedo. Pornogra�a  de 
vingança: contexto histórico social e abordagem  no direito 
brasileiro. 1 ed. Florianópolis: Empório do Direito 2015. 
 
BORDIEU, Pierre. A Dominação  Masculina , 2ª ed. Rio de Janeiro 
Bertrand Brasil  2002. 
 
Disponível em http://new.safernet.org.br/ Acesso  em abril de 2016. 
Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/�chadetramitacao?idPr
oposicao=576366  Acesso  em abril de 2016 
 
 

RESUMO :  Tramitam atualmente no senado o PL nº 
5.555/2013 e o PL nº 6.630/2013 que tipi�ca como crime a 
conduta de divulgar fotos ou vídeos íntimos sem 
autorização da vítima. Também está sujeito a pena aqueles 
que realizam montagens ou qualquer artifício, com o intuito 
de denegrir a imagem ou causar constrangimento. A pena é 
aumentada em um terço quando a conduta for praticada 
com o �m de vingança e humilhação e nos casos do agente 
ter relacionamento íntimo com a vítima. A pornogra�a de 
vingança (revenge porn) refere-se à divulgação de imagens 
íntimas, sem consentimento da vítima. Não existem dados 
concretos de quando essa prática surgiu no Brasil,  de 
acordo com o site Safernet, que presta auxílio on-line às 
vítimas, noti�cações de pornogra�a de vingança tiveram 
um acréscimo de 120% do ano de 2013 a 2014. A 
divulgação de imagem de outrem sem consentimento é uma 
violação do direito a imagem e a privacidade, estes 
garantidos pelo art. 5º da CFRB  de 1988. Para além da 
exposição da vítima e da violação do direito à imagem, o 
julgamento popular e a culpabilização da vítima nos casos 
da pornogra�a será abordado. 

PROBLEMA  DA PESQUISA : Em que medida a 
abordagem do judiciário trata como uma violação da 
intimidade e da privacidade. O que mudaria com a alteração 
da lei. Como são abordados pela mídia, como a sociedade 
reage diante dos casos de pornogra�a de vingança e qual o 
comportamento imposto às mulheres pela sociedade. 
OBJETIVOS :  Demostrar que a atual legislação  é ine�ciente, 
o Poder Judiciário tem enquadrado os casos de pornogra�a de 
vingança como crimes de injúria e difamação, previstos nos 
art. 139, caput e art. 140 caput do Código Penal brasileiro. 
Observa-se ainda uma tendência dos Tribunais de Justiça 
Estaduais em permitir que o acusado faça uma transação 
penal o que contribui para que a maioria das decisões não 
�gurem em jurisprudência. Os casos em que são impostas 
penas mais severas são apenas aqueles em que cumulam com 
coação e ameaça. 

PALAVRAS -CHAVE : Pornogra�a de vingança; Violência 
de gênero; Projeto de Lei  nº 5.555/2013; Projeto de Lei  nº 
6.630/2013. 

REFERENCIAIS  TEÓRICO -METODÓLOGICOS : Buscando 
uma melhor compreensão da adequação do sistema judiciário aos 
crimes praticados na internet e do comportamento da sociedade, a 
pesquisa consubstanciou-se no Direito Penal, na Sociologia  
Jurídica, nas Pesquisas Empíricas em casos concretos nas redes 
sociais e na Jurisprudência dos Tribunais Estaduais. 

RESULTADOS  ALCANÇADOS :  Conclui-se que o caso prático 
não encontra uma forte oposição na lei. O agressor acredita que a 
recriminação social sobre a mulher é maior que a sua possível  
punição. A pornogra�a de vingança torna-se então ferramenta de 
controle social e de dominação masculina. É salutar a alteração da 
legislação  não apenas para punir o agressor, mas para dar maior 
segurança à vítima. 

Flávia Taiane   de Jesus Silva -  Instituto Brasiliense de Direito Público – LINHA DE PESQUISA: SOCIEDADE, CONFLITOS E 
MOVIMENTOS SOCIAS  E -mail: �aviataiane@gmail.com   

Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, SGAS Quadra 607. Módulo 49. Via L2 Sul. CEP 70200 -670 Brasília - DF  
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ISABELA MAIOLINO, Instituto Brasiliense de Direito Público. isabela.maiolino@hotmail.com

RESUMO: A Lei nº 12.529/11, que estruturou o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência, prevê em seu art. 85
a suspensão das investigações por meio da celebração do
Termo de Compromisso de Cessação – TCC. Esse instituto,
que não concede benefícios na esfera penal, tem como
requisito à sua celebração a elaboração de um Histórico da
Conduta – HC sigiloso pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – Cade com base nas informações e
provas apresentadas pelos investigados que assinam o TCC
(“compromissários”), no qual declaram a sua participação
nos fatos investigados. Há, também, redução de até 50% na
multa esperada mediante pagamento de contribuição
pecuniária. Inicialmente, entende-se que o HC pode ser
interpretado como confissão para fins penais, desde que
confirmado pelos compromissários ao longo do processo
como requisito de validade. Isso porque o TCC é celebrado
no âmbito do processo administrativo instruído pelo Cade, e
em razão o princípio da independência das esferas do
direito, para que a confissão seja considerada válida, ela
deve ser confirmada na esfera penal sob pena de ser
classificada meramente como voluntária – e, nesse caso,
não necessariamente faz jus à atenuante prevista no art. 65,
III, “d” do Código Penal. No inquérito policial, a confissão
serve para convencer o Ministério Público – MP a propor a
denúncia. No entanto, deve ser repetida no processo penal
para compor os elementos de convencimento do juiz. No
que diz respeito à confissão espontânea, o STF e STJ já
professaram o entendimento de que ela deve fazer jus à
atenuante, ainda que ocorra retratação no âmbito
processual. Esse entendimento foi pacificado conforme o
teor da Súmula 545 do STJ.

Palavras-chave: direito concorrencial; processo penal;
confissão; termo de compromisso de cessação.

Linha de pesquisa: Direito, Inovação, Propriedade
intelectual e Concorrência.

OBJETIVO: Estudo do tratamento do HC produzido no
âmbito do TCC na esfera penal.

PROBLEMA: O HC pode ser usado como confissão, ainda
que extraprocessual, no processo penal?

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO:
Análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça –
STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, da Doutrina
selecionada e da práxis do Cade.

RESULTADOS: É possível o uso do HC pelo Ministério
Público como elemento de convencimento para proposição
da denúncia penal. Muito embora o Cade entenda que o HC
demonstra apenas a participação nos fatos, não haveria
impedimento do juiz entender, caso tenha acesso ao HC, que
se trata de confissão extraprocessual e conceder ao réu os
benefícios do art. 65 do CP – podendo ser classificado como
confissão extrajudicial espontânea. Ademais, ao aplicar o
entendimento da doutrina e jurisprudência ao problema do
artigo, o HC, ainda que não confirmado pelos
compromissários no decorrer do processo penal, seria
considerado confissão voluntária, podendo, ainda assim,
incidir a atenuante do art. 65 do CP – ainda que não ocorra
delação premiada.

BIBLIOGRAFIA: ATHAYDE, Amanda. GRANDIS,
Rodrigo de. Programa de leniência antitruste e repercussões
criminais: desafios e oportunidades recentes.
SCHERTEL, Francisco. RUFINO, Victor Santos. Evolução
das normas sobre TCCs em cartéis após a Lei 12.529/11.
Livro A Lei 12,529/2011 e a nova política de defesa da
concorrência. Org. Vinícius Marques de Carvalho. São
Paulo: Singular, 2015.
DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 3ª
edição, 2015, Ed. Jus Podivm
NAGIMA, Irving Marc Shikasho. Da atenuante da confissão

espontânea.
BRASIL, República Federativa do. Ministério da Justiça.
Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Guia:
Termo de Compromisso de Cessação para casos de cartel.
Versão Preliminar. Janeiro/2016.

O TERMO DE COMPROMISSO DE CESSAÇÃO DO CADE E 
A POSSIBILIDADE DO USO DO HISTÓRICO DA CONDUTA 

COMO CONFISSÃO NO PROCESSO PENAL

Pôster apresentado por alunos da EDB/IDP no XXV Encontro Nacional do CONPEDI em Brasília. Pôster apresentado por alunos da EDB/IDP no XXV Encontro Nacional do CONPEDI em Brasília.
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Produtividade da propriedade
(ganho econômico) não poderá

ultrapassar o valor total da propriedade
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